
  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

The Project is co-funded  by  the  European Regional  Development  Fund  (ERDF)  and  by  national  

funds  of  the  countries participating  in  the Cooperation Programme Interreg V-A “Greece-Bulgaria 

2014-2020” . The  contents  of  the document are sole responsibility of the Association “Business 

Center-Maritza” and  can  in  no  way  be  taken  to  reflect  the  views  of  the  European  Union,  

the  participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat. 

 

Deliverable 3.1.3. Research on opportunities to register Geographical 

indication. Development of the package of documentation to register 

a geographic indication 

Association “Business Center-Maritza” 

http://www.bcentermaritza.info/ 

ПРОУЧВАНЕ НА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО 
ОЗНАЧЕНИЕ. РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО 
ОЗНАЧЕНИЕ 
 

ПО ПРОЕКТ EU 2 BIO, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 

 

 

http://www.bcentermaritza.info/


  

 

2 
 

Abstract in English 

RESEARCH ON OPPORTUNITIES TO REGISTER GEOGRAPHICAL INDICATION. 

DEVELOPMENT OF THE PACKAGE OF DOCUMENTATION TO REGISTER A 

GEOGRAPHIC INDICATION 

The topic of the present document is related to the research on opportunities to 

register geographical indication and the development of the package of 

documentation to register a geographic indication. 

The purpose of this document is to present accessible information to the stakeholders 

in Haskovo-Evros cross-border region regarding: 

 the concept of registration of a geographical indication; 

 the possibilities for registration of a geographical indication in the cross-border 

Haskovo-Evros region and legal protection in accordance with the applicable 

legislation; 

 documentation for the registration of a geographical indication. 

For the preparation of the research different research methods were used as tools for 

collecting data with a view to reaching conclusions through theoretical analysis. The 

methods used to prepare the research are as follows: 

 Review and analysis of information sources and related documents; 

 Analysis of already accumulated experience and established problems; 

 Expert assessment. 

The topic is aimed at providing and offering information for the benefit of the regions 

of Haskovo, Bulgaria and Evros, Greece, which are part of the cross-border region 

between the two countries with a total population of 225,317 people. In recent 

decades, the Bulgarian-Greek cross-border region has gradually transformed from an 

agricultural/industrial economy to an industrial/service economy, but this 

transformation is still quite slow. Compared to the EU27, the zone's economy remains 

significantly more agricultural, less industrial and more dependent on services, which 

is also its entrepreneurial asset. In order to better use and develop this asset, the EU 

2 BIO project partnership is implementing activities to create a pilot cross-border 

bioregion to support and improve the conditions for entrepreneurship in the cross-

border region. This bioregion will organize producers, incl. young producers and 

farmers on both sides of the border, envisaging the creation of a partnership network 

between them with a common strategy, action plan, standardized management 

practices, etc. Such a common structure will enable the development of further 

common cross-border initiatives and provide benefits from economies of scale, joint 

marketing, promotion of cross-border products and products better suited to 

consumer needs as a result of information exchange. For the creation of this region, 

it is important to formulate the possibilities for registration of geographical indications 

as a future asset of the bioregion, on which to build the long-term development 

strategy, as well as the possibilities for the realization of products characteristic of 

the region. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ГО Географски означения 

ДВ Държавен вестник 

ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз 

ЕИО Европейска икономическа общност 

EO Европейска общност 

ЕС Европейски съюз 

ЗЗК Закон за защита на конкуренцията 

ЗГУ Защитеното географско указание 

ЗМГО Закона за марките и географските означения 

ЗНП Защитеното наименование за произход 

ЗПД Закон за промишления дизайн 

ИС Индустриална собственост 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МКСУ Международна класификация на стоките и услугите 

ОВ Официален вестник на Европейския съюз 

ПВ Патентно ведомство (в България) 

ПК Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост 

СОИС Световната организация за интелектуална собственост 

ХТСХ Храна с традиционно специфичен характер 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият документ „Проучване на възможностите за регистрация на географско 

означение. Разработване на пакет документация за регистрация на географско 

означение“ е изготвен от Сдружение „Бизнес Център Марица“ в рамките на проект „EURO 

bio REGION MARITZA EVROS“ с акроним „EU 2 BIO“. Проектът се изпълнява в периода 

13.01.2021 г. – 13.04.2023 г. съгласно Договор за БФП № B6.3a.02, финансиран по 

Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“, Приоритетна ос 

1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 3a. 

Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата 

експлоатация на нови идеи и насърчаване създаването на нови фирми, включително чрез 

бизнес инкубатори.  

Партньорството по проекта е представено от: Сдружение „Бизнес Център Марица“, 

България – водещ партньор; Федерация на професионалните занаяти и търговски 

асоциации в Еврос, Гърция – партньор 2. 

Основната цел на проекта е да осигури създаването на трансгранична био-зона за 

земеделие, животновъдство и аквакултури в регион Хасково - Еврос и да осигури 

устойчивото й функциониране като пилотен модел за други организации и фирми в 

региона, както и за други трансгранични регионални програми.  

Специфичните цели на проекта са свързани с: 

 Проучване на биологичното земеделие, животновъдството и аквакултурите в 

трансграничния регион и очертаване на перспективите и проблемите за тяхното 

развитие. 

 Проучване и популяризиране в целевите региони на проекта на работещи практики 

за устойчиви био региони. 

 Разработване на карта на биорегион, подходяща за нуждите на трансграничния 

регион, устав и основни документи, свързани с управлението на региона, план за 

финансова стабилност, 5-годишен бизнес план и стратегия за структурата на 

управляващия орган на биорегиона. 

 Популяризиране на идеята за трансграничен биорегион в съответствие с 

разработената карта и стратегия и включване на възможно най-много участници в 

инициативата. 

 Популяризиране на дейностите на биорегион сред широката общественост, за да 

се насърчи партньорския подход в био-земеделието и да се увеличи кумулативния 

ефект от този подход. 

 Насочеността на проекта и неговите дейности позволяват широк кръг 

заинтересовани страни от трансграничния регион да подобрят уменията и 

знанията си в удобно за тях време, като по този начин ще се увеличат 

възможностите за развитието на биопродукти в двете страни, базирайки се на два 

основни подхода: 

 Насърчаване на предприемаческата култура, като по този начин се цели да се 

повлияе на темповете на формиране на нови бизнеси в областта на био 

земеделието в трансграничния регион; 

 Укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех, като по този 

начин се цели да се повлияе върху дългосрочния успех на тези предприятия в 

областта на биологичното земеделие в трансграничния регион. 

В тази връзка проектът предвижда изпълнението на три основни пакета от дейности 

- стратегически анализи, стратегическо планиране и промотиране на трансграничния 

бирегион, като настоящото проучване е част от дейностите за стратегически анализи. 



  

 

8 
 

Целта на разработката е да представи достъпна информация на заинтересованите страни 

в трансграничния регион Хасково-Еврос относно: концепцията за регистрация на 

географско означение; възможностите за регистрация на географско означение в 

трансграничния регион Хасково-Еврос и правна закрила съобразно приложимото 

законодателство; документация за регистрация на географско означение. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

1. Формулиране на темата за изследване 

Темата на настоящото изследване е „Проучване на възможностите за регистрация на 
географско означение. Разработване на пакет документация за регистрация на 
географско означение“. Поставената тема е насочена към осигуряване и предлагане на 
информация в полза на регионите на Хасково, България и Еврос, Гърция, които са част 
от трансграничния регион между двете държави с общо население 225 317 души. През 
последните десетилетия българо-гръцкият трансграничен регион постепенно се 
трансформира от селскостопанска/индустриална икономика към 
индустриална/обслужваща икономика, но тази трансформация все още е доста бавна. В 
сравнение с ЕС27, икономиката на зоната остава значително по-селскостопанска, по-
малко промишлена и по-зависима от услуги, което е и нейният предприемачески актив. 
С цел по-добро използване и развитие на този актив партньорството на проект EU 2 BIO 
изпълнява дейности за създаване на пилотен трансграничен биорегион за подкрепа и 
подобряване на условията за предприемачество в трансграничния регион. Този 
биорегион ще организира производители, вкл. млади производители и фермери от двете 
страни на границата, като се предвижда създаване на партньорска мрежа между тях с 
обща стратегия, план за действие, стандартизирани управленски практики и т.н. Такава 
обща структура ще направи възможно развитието на по-нататъшни общи трансгранични 
инициативи и ще осигури ползи от икономиите на мащаба, съвместен маркетинг, 
промоция на трансгранични продукти и продукти, по-добре съобразени с нуждите на 
потребителите в резултат на обмен на информация. За създаването на този регион от 
значение е да се формулират възможностите за регистрация на географски означения 
като бъдещ актив на биорегиона, върху който да се изгражда стратегията за развитие в 
дългосрочен план, както и възможностите за реализация на характерни за региона 
продукти. 

Освен на перспективите на трансграничния регион Хасково-Еврос актуалността на темата 
се базира и на следното: 

 закрилата на географските означения носи висок икономически ефект за 

пазарната икономика на дадена страна и голям социален и културен залог за 

издигане индивидуалното и уникално качество на продуктите, дължащи се на 

уникалността на природата и богатия национален опит. 

 традициите в популяризирането и утвърждаването на географските означения 

стават важни в процеса на рекламиране на дадена страна. 

 географските означения са носители на висока добавена стойност за продуктите, 

които означават. Тази стойност се калкулира един път в крайните цени на стоките 

(повишението на цената е близо с 20% спрямо аналогичен продукт, който не носи 

географско означение) и втори път в допълнителната печалба, която реализират 

техните производители. 

 Съгласно проучване на Европейската Комисия, което обхваща 3207 продуктови 

наименования, които са се ползвали със закрила в 28-те държави от ЕС към края 

на 2017 г. (към края на март 2020 г. броят на защитените наименования вече е 

3322), цените на продуктите със защитено наименование са средно два пъти по-

високи от цените на сходни, но несертифицирани изделия. Налице е явна 

икономическа полза за производителите по отношение на предлагането на пазара 

и увеличаването на продажбите благодарение на високото качество и репутацията 

на продуктите, както и поради готовността на потребителите да плащат по-високи 

цени за автентични изделия. Основните констатации от проучването са следните: 

- Значителна търговска стойност: през 2017 г. приблизителната търговска 

стойност на продуктите, защитени като географски означения и храни с 

традиционно специфичен характер, е била 77,15 млрд. евро, т.е. 7 % от 
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общата стойност на европейската хранително-вкусова промишленост (която 

през същата година се е равнявала на 1101 млрд. евро). Над половината от 

тази сума (39,4 млрд. евро) се пада на вината, 35 % (27,34 млрд. евро) — на 

селскостопанските продукти и храни, и 13 % (10,35 млрд. евро) — на 

спиртните напитки. От общо 3207-те продуктови наименования, 

регистрирани към 2017 г. като географски означения и като храни с 

традиционно специфичен характер, 49 % са били вина, 43 % — 

селскостопански храни и 8 % — спиртни напитки. 

- По-високи цени на продуктите, ползващи със от закрила: цените на 

продуктите, обхванати от проучването, са средно два пъти по-високи от 

цените на сходни, но несертифицирани изделия. При вината това оскъпяване 

е 2,85 пъти, при спиртните напитки — 2,52 пъти, а при селскостопанските и 

хранителните продукти — 1,5 пъти. 

- Европейска стойност на политиката: всяка държава от ЕС произвежда 

продукти, чиито наименования се ползват със закрила на европейско 

равнище и които са емблематични за кулинарните традиции на съответните 

региони и имат икономическо значение за националната хранително-вкусова 

промишленост. 

- Износ на продукти с географско означение: тези продукти представляват 

15,5 % от общия износ на селскостопански храни в ЕС. Вината остават най-

важният продукт както от гледна точка на общата търговска стойност (51 %), 

така и по отношение на търговията с държави извън ЕС (50 %). Основните 

дестинации за европейските продукти с географско означение са САЩ, Китай 

и Сингапур, на които се пада половината от експортната стойност на тези 

продукти. 

За да се гарантира, че политиката за качество на ЕС продължава да постига оптимални 

резултати, между 4 ноември 2019 г. и 3 февруари 2020 г. е проведена обществена 

консултация в интернет, чиято цел е да се проучат мненията на заинтересованите страни 

относно тази политика. Повечето участници са изразили съгласие с твърдението, че 

европейските схеми за качество са от полза за производителите и потребителите. 

Подробен преглед на цялата информация, получена в рамките на обществената 

консултация, се съдържа в обобщаващия доклад от нея. 

ЕС е сключил над 30 международни споразумения, по силата на които множество 

европейски географски означения са получили признание извън ЕС, а редица географски 

означения от трети държави се ползват със закрила в Европа. Географските означения 

имат все по-важна роля в търговските преговори между ЕС и други държави, като всяка 

година Комисията отделя около 50 млн. евро за популяризиране на качествени продукти 

в ЕС и по света. 

2. Събиране на първичната информация по темата 

За изготвяне на проучването са разгледани и проучени различни източници на 

информация, както национални, така и на ниво ЕС и международни такива. Прегледани 

са: 

 националното и европейското законодателство в сферата на индустриалната 

собственост и георграфските означения; 

 международни спогодби, в които участва България; 

 актуални публикации на Министерство на икономиката свързани с географските 

означения; 

 актуални публикации на Министерство на земеделието, храните и горите във 

връзка с политиките по агрохранителната верига и политиката на качеството - 
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защитените наименования, която включва защитени наименования за произход, 

защитени географски указания, храни с традиционно специфичен характер и т. 

нар. незадължителни термини за качество (планински продукт и продукт на 

островно земеделие); 

 актуални публикации на Патентното ведомство на Република България, свързани 

с географските означения; 

 актуални публикации на Европейската Комисия, свързани с регистрация на 

географски означения и наименования на качествен продукти;  

 актуални публикации на Международното бюро на Световната организация за 

интелектуална собственост, свързани с международната регистрация на 

географските означения; 

 актуални проучвания и докади, изследващи регистрацията на географските 

означения, политиката за качество на ЕС, перспективите пред регионите с 

регистрирани географски означения.  

3. Определяне на методиката на проучването (дизайн на 
изследването): 

3.1. Цел на проучването 

Целта на проучването е да представи достъпна информация на заинтересованите страни 

в трансграничния регион Хасково-Еврос относно: 

 концепцията за регистрация на географско означение; 

 възможностите за регистрация на географско означение в трансграничния регион 

Хасково-Еврос и правна закрила съобразно приложимото законодателство; 

 документация за регистрация на географско означение. 

3.2. Задачи на проучването 

Задачите, които са си поставя проучването са изцяло съобразени с оглед постигане на 

формулираната цел, както следва: 

 Набиране, систематизиране и анализ на необходимата информация относно 

регистрация на географско означение; 

 Набиране и систематизиране на необходимата информация относно приложимите 

документи за регистрация на географско означение. 

3.3. Методика на проучването 

За изготвянето на проучването са използвани изследователкси методи в качеството им на 

инструменти за събиране на данни с оглед достигането до заключения чрез теоретичен 

анализ. Използваните изследователски методи за изготвяне на проучването са изцяло 

съобразени с целта и задачите на проучването, както следва: 

 Преглед и анализ на източници на информация и свързани документи; 

 Анализ на вече натрупан опит и установени проблеми; 

 Експертна оценка. 

Бяха проучени и оценени множество източници на информация, в т.ч. официална 

информация за регистрация на географските означения на Министерство на икономиката, 

Патентно ведомство в България, Министерство на земеделието, храните и горите, 

Европейската комисия, Международното бюро на Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС); Закон за марките и географските означения - Обн. 

ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г.; Наредба 

за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски 

означения - Обн. ДВ. бр.28 от 6 април 2021г.; Инструкция за водене, поддържане и 

предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на 
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индустриалната собственост; РЕГЛАМЕНТ (EO) № 110/2008 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

и на СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, 

представянето, етикетирането и защитата на географските означения на спиртните 

напитки и за отмяна на регламент (ЕИО) № 1576/89 на СЪВЕТА; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за 

установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна 

на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 251/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 

2014 година за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на 

географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на 

селскостопанските продукти и храни; Лисабонска спогодба за закрила на наименованията 

за произход и тяхната международна регистрация (12.08.1975 г.); Женевски акт на 

Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната 

международна регистрация; Издателски комплекс „Труд и право“; Изследване на 

политиката за качество на ЕС, публикувано на 2.03.2021; Доклад за световната 

интелектуална собственост за 2019 г. География на иновациите: локални горещи точки, 

глобални мрежи, СОИС, 2019 г.; Проучване за оценка на географските указания и храни 

с традиционно специфичен характер в ЕС, изготвено от AND International, ECORYS и 

COGEA, декември 2020 г.; Официален бюлетин на СОИС за наименованията за произход, 

2019 г.; Въздействието на защитата на географски означения на ЕС в търговските 

споразумения, Даниел Кързи и Мартин Хюсманс, 2021 г.; Първоначална оценка на 

въздействието на общоевропейска система за защита на географските означения на 

неселскостопански продукти, Европейска Комисия, 2020 г. и др. 
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I. ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА 
ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ  

1. ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ – ПОНЯТИЕ И КОНЦЕПЦИЯ. 

1.1. Индустриална собственост 

За да се изясни същността на понятието георграфско означение, най-напред е 

необходимо да се направи дефиниция на това какво представлява индустриалната 

собственост. Всяко предприятие и организация притежава индустриална собственост, 

независимо от дейността, която извършва. Това са: търговско име, фирмена и 

асортиментни марки, лога, девизи, географски означения, оригинални дизайни на 

продукти и техните опаковки, патенти или полезни модели за технически решения, ноу-

хау и др. Обектите на индустриалната собственост са нематериален актив, който за някои 

иновативни компании е по-голям от материалните им активи (сгради, машини, 

съоръжения). 

За първи път правата върху нематериалните блага са защитени от Парижката конвенция 

за закрила на индустриалната собственост от 1883 г. (с последна редакция от Стокхолм 

1967 г.), а на конгрес във Виена 10 г. по-рано се поставя въпросът каква е закрилата на 

индустриалната собственост и се установява, че в международен план такава закрила 

няма (има национална, но не и международна). Тогава Парижката конвенция създава 

Парижки съюз за закрила на индустриалната собственост, който е една от първите 

международни организации. 

В чл. 1, ал. 2 Парижката конвенция дава следното определение на понятието 

индустриална собственост: закрилата на индустриалната собственост има за обект 

патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, 

фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за 

произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на 

нелоялната конкуренция. Под индустриална собственост се разбират: 

1) Права върху патенти за изобретения - патентът е документът, с издаването на 

който се свързва изключителното право за използване и разпореждане с изобретението 

в полза на патентопритежателя. Това всъщност не е обектът на закрила, а актът, който 

го закриля - обектът е самото изобретение, а патентът е документът за закрила. 

В останалите случаи се изброяват нематериалните блага, а не документите за 

закрила. 

2) Права върху полезни модели - полезните модели са известни още като “малки 

изобретения” или оригинални изобретателски решения. Не подлежат на закрила като 

полезни модели методите на производство. При полезните модели има по-занижени 

критерии (за изобретателско равнище), закрилата им е по-занижена (по-къс срок - 10 г.), 

по-ниска такса. 

3) Права върху промишлен дизайн (“индустриални рисунки и модели” по ПК) - това 

също е идея, която се прилага при производството. Има се предвид обаче не техническо 

решение (за разлика от изобретението и полезния модел), а естетически резултат: 

видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на 

формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях 

(чл. 3, ал. 1 Закон за промишления дизайн). Това е оригинално и ново оформление, а не 

нещо, което следва от функциите (трябва да е нещо, различно от това, което изисква 

функцията, за да се защити като дизайн) - чл. 11, ал. 2, т. 2 ЗПД. Освен белезите по чл. 

3 дизайнът трябва да притежава новост (чл. 12 ЗПД) и оригиналност (чл. 13). Срокът на 
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действие на регистрацията е 10 г., може да се подновява три пъти последователно за по 

5 г. (чл. 15). 

4) Права върху фирменото наименование - търговското име е наименованието, под 

което е известно и се експлоатира едно предприятие. Съдържанието и регистрацията му 

се уреждат от търговското законодателство. Наименованието идентифицира самия 

търговец, това е наименованието, с което лицето извършва стопанска дейност. 

Съществува задължение да се притежава търговско име, само едно (при марката няма 

задължение, но едно предприятие може да има повече от една марка). 

5) Права върху търговската марка - марката е знак, който е способен да отличава 

стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен 

графично (чл. 9, ал. 1 ЗМГО). ЗМГО урежда четири вида марки. Марката идентифицира 

продукцията на търговеца (фирмата идентифицира самия търговец, като няма пречка 

фирма и марка да съвпадат). Срокът на действие на регистрацията е 10 г., може да се 

подновява последователно за по 10 г. (чл. 20 ЗМГО). Може да има еднакви марки за 

назоваване на различни обекти (това правило не важи за световните марки). 

6) Права върху географски означения - те идентифицират мястото, което в едни 

случаи се свързва с географски и исторически особености, а в други – с производство на 

една стока (показва произход). Географските означения биват: 1) наименование за 

произход (чл. 51, ал. 2 ЗМГО - означаване на произхода, качествата на стоката се дължат 

на географската среда); 2) географско указание (чл. 51, ал. 3 - означаване на произхода, 

качество или друга характеристика на стоката могат да се отдадат на произхода). 

Закрилата се получава чрез регистрацията и се прекратява, когато престане да 

съществува връзка между географската среда и качествата на стоката (чл. 56). 

7) Правила за предотвратяване на нелоялната конкуренция (свързана с марките, 

фирмите, дизайна), съгласно които определени неща са забранени и се преследват като 

нелоялна конкуренция. Това е негативен обект на закрила. 

- Нелоялна конкуренция според чл. 10, второ, ал. 2 на ПК е всеки акт на 

конкуренция, който е противен на честните обичаи в областта на индустрията или 

търговията: 1) дейността да е в областта на индустрията (произвеждане на материални 

блага, които природата не дава в готов вид, както и рудодобив, добив на кариерни 

материали) или търговията (предоставяне на права върху материални блага или услуги 

срещу възнаграждение); 2) конкурентна дейност (да се извършва и от други лица); 3) 

противоречие с честните обичаи (напр. да не се преиначават обстоятелства във връзка с 

дейността на конкурента). В ал. 3 са посочени конкретни забранени действия. 

- ЗЗК, чл. 30: действие или бездействие при осъществяване на стопанска дейност, 

което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да 

увреди интересите на конкурентите в отношенията помежду им или с потребителите. В 

чл. 31-35 ЗЗК са формулирани и няколко специални състава. 

Съглано гореизброеното може да се направи следният извод за индустриалната 

собственост - общото между всички обекти е, че са нематериални блага и права върху 

такива блага (1), които са тясно свързани с индустрията (масовото производство) в най-

широк смисъл: селско стопанство, добив на полезни изкопаеми, образование, 

здравеопазване и т.н. (2). 

Тези права, които са обхванати от понятието индустриална собственост, са numerus 

clausus и към тях повече от век не са добавяни нови. ПК определя съдържанието на 

понятието индустриална собственост като сборно, включващо изчерпателно изброени 

нематериални блага със стопанско значение. Паралелно с Парижката конвенция 
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съществува и Бернска конвенция от 1886 г. за закрила на литературните и 

художествените произведения. 

1.2. Географско означение 

Съгласно българското и европейското законодателство понятието „географско 

означение“ се отнася до и включва два обекта на индустриалната собственост – 

наименование за произход и географско указание: 

 Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена 

местност в тази страна, което служи за означаване на стока, която произхожда 

оттам и чието качество или свойства се дължат предимно или изключително на 

географската среда, включваща природни и човешки фактори.  

 Географското указание също се свързва с наименованието на страна, район или 

определена местност в тази страна, но то служи за означаване на стока, която 

произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, 

които могат да се отдадат на този географски произход. 

 За географски означения се смятат и традиционните наименования, които 

отговарят на изискванията на определенията за наименование за произход и 

географско указание.  

От посочените определения може да се изведе следното: 

Наименованията за произход и географските указания са наименования на страна, 

район или местност и служат за означаване на стоки, които произхождат от там. 

Разликата между наименованието за произход и географското указание се състои в 

това, че при наименованията за произход влияние освен географската среда има 

също така и човешки фактор върху качествата на продукта, докато при 

географските указания качествата на продуктите се определят само от 

географския произход. 

Като един от обектите на индустриална собственост географските означения 

представляват знак, който се използва за маркиране на стоки със специфичен географски 

произход, които притежават качества или репутация, дължащи се на географското място 

откъдето произхождат тези стоки, или с други думи, съществува връзка между 

качествата на продуктите и техния географски произход. Най-често географското 

означение се състои от географското наименование на мястото на произхода и 

наименованието на съответната стока. Даден знак може да изпълнява функцията на 

географско означение, ако се възприема от потребителите като такова. 

 

1.2.1. Географски означения за селскостопански продукти и храни, 
вина, спиртни напитки и ароматизирани винени продукти 

Най-често връзка между качествените характеристики на стоките и географското място 

на техния произход съществува за селскостопанската продукция, храните, вината и 

спиртните напитки. Качествените характеристики на такива стоки зависят до голяма 

степен от местни фактори като климатични условия, състояние и състав на почвата и др. 

Обхватът на закрила на географските означения може да бъде в различни области на 

човешката дейност като например различни видове текстилни продукти (памук, коприна, 

вълна), но най-често това са селскостопански стоки като сирена, вина, продукти от месо 

и др. като например ROQUEFORT - за сирене, произведено във Франция, КАШМИР - за 

вълна от Кашмир, CHAMPAGNE за вино, COGNAC и др. 
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Важно е да се отбележи, че когато имате продукт със специфичен географски произход 

и репутация - конкретно качество или други характеристики на продукта, които по 

същество се дължат на това качество - можете да го защитите с географско означение 

(ГО). 

Географските означения защитават: 

 селскостопански продукти и хранителни продукти 

 спиртни напитки 

 вина 

 ароматизирани вина 

Географските означения защитават вашите продукти от злоупотреба или имитация на 

регистрираното име и гарантират истинския произход на продукта на вашите клиенти. 

Тези правила гарантират, че вие и всички производители в дадения географски район 

имате колективни права върху продукта, стига да са изпълнени определени изисквания. 

Съгласно схемите за качество на ЕС, наименованията на продуктите, за които съществува 

присъща връзка между качествата или характеристиките на продукта и географския 

произход, са защитени. Съществуват следните видове: 

1) Защитени наименования за произход (ЗНП) – имената на продуктите, регистрирани 

като ЗНП, са тези, които имат най-силни връзки с мястото, където са произведени.  

- Продукти: селскостопански продукти и храни и вина 

- Спецификации: всяка част от процеса на производство, обработка и 

подготовка трябва да се извършва в конкретния регион. За вината това 

означава, че гроздето трябва да идва изключително от географския район, 

където се произвежда виното. 

- Пример: Зехтинът със ЗНП Каламата се произвежда изцяло в района 

Каламата в Гърция, като се използват сортове маслини от този район. 

- Етикет: Задължителен за хранителни и селскостопански продукти и 

опционален за вина 

 

 

 

 

 

 

2) Защитени географски указания (ЗГУ) - ЗГУ подчертава връзката между конкретния 

географски регион и името на продукта, където определено качество, репутация 

или друга характеристика по същество се дължат на неговия географски 

произход. 

- Продукти: селскостопански продукти и храни и вина 

- Спецификации: за повечето продукти поне един от етапите на производство, 

преработка или подготовка се извършва в региона. В случай на вино това 

означава, че най-малко 85% от използваното грозде трябва да идва 

изключително от географския район, където действително се произвежда 

виното. 

- Пример: Шунка със ЗГУ Westfälischer Knochenschinken се произвежда във 

Вестфалия по старинни техники, но използваното месо не идва изключително 

от животни, родени и отгледани в този конкретен регион на Германия.. 
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- Етикет: Задължителен за хранителни и селскостопански продукти и 

опционален за вина 

 

 

 

 

 

 

3) Географски указания (ГУ) за спиртни напитки и ароматизирани вина - ГУ защитава 

името на спиртна напитка или ароматизирано вино с произход от страна, регион 

или местност, където специфичното качество, репутация или друга 

характеристика на продукта се дължат основно на неговия географски произход. 

- Продукти: спиртни напитки и ароматизирани вина 

- Спецификации: За повечето продукти поне един от етапите на дестилация или 

подготовка се извършва в региона. Не е необходимо обаче суровините да идват 

от региона. 

- Пример: Ирландското уиски със ГУ се приготвя, дестилира и отлежава в 

Ирландия от 6-ти век, но суровините не идват изключително от Ирландия. 

- Етикет: опционален за всички продукти. 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно схемите за качество на ЕС съществуват още:  

1) Храни с традиционно специфичен характер - ХТСХ подчертава традиционните 

аспекти, като начина на производство на продукта или неговия състав, без да е 

свързан с конкретна географска област. Името на продукт, който е регистриран 

като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба. 

- Продукти: храни и селскостопански продукти  

- Пример: Gueuze е традиционна бира с ХТСХ, получена чрез спонтанна 

ферментация. Обикновено се произвежда в и около Брюксел, Белгия. Въпреки 

това, тъй като е ХТСХ, нейният производствен метод е защитен, но може да 

бъде произведена и някъде другаде. 

- Етикет: задължителен за всички продукти. 
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2) Планински продукт - терминът за качество „планински продукт” подчертава 

спецификата на продукт, произведен в планински райони, с трудни природни 

условия. Признаването на този тип продукти е предимство както за фермерите, 

така и за потребителите. Това позволява на фермерите да предлагат по-добре 

продукта на пазара, но също така гарантира, че определени характеристики са 

ясни за потребителя. 

- Продукти: храни и селскостопански продукти  

- Спецификации: Суровините и храната за животните идват от планински 

райони. За преработените продукти производството трябва да се извършва и 

в такива зони. 

3) Продукт от най-отдалечените региони на ЕС - Селското стопанство в най-

отдалечените региони на ЕС е изправено пред трудности поради отдалеченост и 

изолация, които носят със себе си трудни географски и метеорологични 

условия. За да се осигури по-голяма осведоменост за селскостопанските 

продукти от най-отдалечените региони на ЕС (френските отвъдморски 

департаменти – Гваделупа, Френска Гвиана, Реюнион и Мартиника – и Азорските 

острови, Мадейра и Канарските острови), е създадено специално лого. 

- Продукти: храни и селскостопански продукти  

- Спецификации: произвеждат се в най-отдалечените региони. 

- Етикет: Пример за лого за селскостопански и хранителни продукти от най-

отдалечените региони на ЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Схеми за доброволно сертифициране - Схемите за доброволно сертифициране 

на национално ниво или тези, управлявани от частни оператори, също могат да 

помогнат на потребителите да бъдат уверени в качеството на избраните от тях 

продукти. В допълнение към схемите на ЕС съществуват голям брой частни и 

национални схеми или лога за качество на храните, които обхващат широк 

спектър от инициативи и действат между бизнеса или между бизнеса и 

потребителите. 
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1.2.2. Географски означения за неселскостопански продукти 

Важно е да се отбележи, че от 2011 г. Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, 

предприемачество и МСП“ на ЕК обмисля възможността за разширяване на защитата на 

географските означения на ниво ЕС върху неселскостопанските продукти. Понастоящем 

такава защита се предоставя само за селскостопански продукти и храни, вина, спиртни 

напитки и ароматизирани винени продукти и няма унифицирана защита на ГО в целия ЕС 

за неселскостопански стоки. В някои страни от ЕС съществуват различни закони, които 

включват регионални или национални разпоредби относно специфични занаяти (напр. 

керамика), специфични закони за определен продукт (напр. ножове Solingen) или 

регионални или национални закони, които защитават всички неселскостопански продукти 

с ГО (напр. във Франция ), но това води до различни нива на правна защита в цяла Европа. 

Неземеделските производители, които искат да защитят ГО в ЕС, трябва да подадат 

заявление за закрила във всяка страна, където тя е налична, или да разчитат на други 

инструменти като защита на търговската марка, съдебни спорове или действия чрез 

административни органи в случай на нелоялна търговска практика или измама на 

потребителите. 

В тази връзка Европейската комисия проучва възможността за разширяване на защитата 

на ГО върху неселскостопански продукти на ниво ЕС, за да хармонизира фрагментираната 

система от закони, която съществува на национално ниво в отделните страни-членки. 

Това би засегнало традиционните неселскостопански продукти, от мрамор от Карара до 

порцелан Herend, например. 

През ноември 2020 г. чрез Плана за действие за интелектуалната собственост Комисията 

обявява, че ще обмисли създаването на система за защита в целия ЕС на географски 

свързани промишлени и занаятчийски продукти. На 30 ноември 2020 г. Комисията 

публикува първоначална оценка на въздействието на общоевропейска система за защита 

на географските означения на неселскостопански продукти, чиято цел е да информира 

гражданите и заинтересованите страни за плановете на Комисията, да им позволи да 

предоставят обратна връзка относно планираната инициатива и да участват ефективно в 

бъдещи консултативни дейности. Тази оценка се базира на следните документи: 

 Проучване относно правилата за контрол и прилагане за защита на ГО за 

неселскостопански продукти в ЕС, 2021; 

 Проучване на икономическите аспекти на защитата на ГО на ниво ЕС за 

неселскостопански продукти, 2020; 

 Обществена консултация относно възможно разширяване на защитата на 

географските означения на ЕС за неселскостопански продукти, 2014; 

 Проучване за защита на ГУ за неселскостопански продукти на вътрешния пазар, 

2013. 

По своята същност географските означения (ГО) са имена на продукти, свързани с 

географския произход на продуктите и ноу-хау на производителя и имат статут на права 

на интелектуална собственост (ИС). Те идентифицират стока като произхождаща от 

определено място (национално, регионално или местно), където определено качество, 

репутация или други характеристики по същество се дължат на нейния географски 

произход. Като такива ГО са част от културното наследство на ЕС и допринасят за 

социалната и екологичната устойчивост на икономиката. ГО биха могли да помогнат на 

потребителите да идентифицират автентичните продукти. Твърди се, че те допринасят 

за осигуряване на лоялна конкуренция за производителите и за защита на качеството и 

целостта на техните традиционни продукти, занаяти или процеси (които често са 

висококвалифицирани). 
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Смята се, че въвеждането на защита на ГО за неселскостопански продукти в целия ЕС ще 

помогне на производителите да се възползват от възможностите за разработване и 

комерсиализация на промишлени и занаятчийски продукти. В дългосрочен план може да 

доведе до общо очаквано увеличение на търговията в рамките на ЕС с около 4,9-6,6 % от 

текущия износ в рамките на ЕС (37,6-50 милиарда евро).  

С намеренията да се създаде регулаторна рамка за защита на географски свързани 

промишлени и занаятчийски продукти през 2014 г. Зелените книги, публикувани от ЕК, 

генерират силна подкрепа на заинтересованите страни за тази инициатива на ниво ЕС. 

През есента на 2015 г. Европейският Парламент одобрява доклад относно възможното 

разширяване на защитата на ГО на ЕС за неселскостопански продукти и призова 

Комисията да направи законодателно предложение в този смисъл. На 10 ноември 2020 г. 

Съветът приема заключения относно политиката за интелектуална собственост и посочва, 

че „е готов да обмисли въвеждането на система за sui generis защита на неземеделските 

продукти въз основа на задълбочена оценка на въздействието на потенциалните разходи 

и ползи от нея “. 

През ноември 2019 г. ЕС се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба 

за наименованията за произход и географските указания (под егидата на Световната 

организация за интелектуална собственост), която обхваща географски означения както 

за селскостопански, така и за неселскостопански продукти. Инструмент на ЕС за 

неселскостопански ГО би позволил на ЕС да се възползва в пълна степен от 

възможностите, предлагани от Женевския акт на Световната организация за 

интелектуална собственост („WIPO“). 

Планът за действие на интелектуалната собственост, приет на 25 ноември 2020 г., 

обявява, че Комисията, въз основа на задълбочена оценка на въздействието на своите 

потенциални разходи и ползи, ще разгледа възможността за създаване на ефективна и 

прозрачна система за защита на ГО на ЕС за неселскостопански продукти. 

Общите цели на инициатива на ЕС включват: 

 да изследва възможността за създаване на вътрешен пазар за географски 

свързани промишлени и занаятчийски продукти чрез създаване на ефективна и 

единна регулаторна рамка за тяхната защита; 

 да увеличи максимално възможностите за производителите от ЕС, които 

произтичат от присъединяването на ЕС към Лисабонската система. 

Общите цели за производителите включват: 

 подобряване на конкурентоспособността на производителите (често уязвими МСП) 

чрез спомагане за справедлива възвръщаемост на техните инвестиции във 

висококачествени и иновативни продукти; 

 запазване на уникални умения, които иначе ще изчезнат; 

 ограничаване на нелоялната конкуренция от страна на операторите, които се 

възползват безплатно от репутацията на такива продукти; 

 осигуряват стимули за съвместна работа по продуктовите спецификации, 

осигуряващи високо качество и иновативни методи за производство и маркетинг. 

За отделните региони специфичните цели включват: 

 запазване на икономически дейности и квалифицирани работни места в често по-

слабо развитите селски райони; 

 укрепване на индустриалните екосистеми чрез предоставяне на стимули за 

инвестиции в нови производствени мощности; 
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 насърчаване на запазването на ноу-хау като важна част от наследството на ЕС и по 

този начин подобряване на привлекателността на регионите на ЕС за туризъм. 

За потребителите специфичната цел би била: 

 предоставяне на надеждна информация за автентични географски свързани 

неземеделски продукти 

Основните варианти в политиките, които се разглеждат на този етап, са следните: 

 да не се предприемат действия; 

 доброволни мерки (напр. препоръка) за установяване на защита на 

неземеделските продукти на национално ниво; 

 хармонизиране на националните системи за защита на ГО за неселскостопански 

продукти; 

 създаване на единна система за защита на неселскостопански продукти, основана 

на правото на интелектуална собственост sui generis на ниво ЕС; 

 реформиране на системата за търговските марки, така че да се задоволи нуждата 

на производителите да пускат на пазара своите продукти като гарантиращи 

определено качество, свързано с техния географски произход, напр. въз основа 

на сертифициране или колективни търговски марки. 

Сред вероятните икономически въздействия са следните: 

 Инициативата ще помогне на производителите да се възползват от възможностите 

за разработване и предлагане на индустриални и занаятчийски продукти. В 

дългосрочен план защитата на ГО за неселскостопански продукти в целия ЕС може 

да доведе до общо увеличение на търговията в рамките на ЕС с около 4,9-6,6% 

(37,6-50 милиарда евро). Прогнозите са, че такава единна система може да 

увеличи заетостта в регионите с 0,12-0,14% и да създаде 284 000-338 000 нови 

работни места в ЕС като цяло. 

 Много от засегнатите производители са базирани в по-слабо развити и/или селски 

райони. Инициативата ще укрепи индустриалните екосистеми като текстил и 

туризъм, като стимулира сътрудничеството между производителите, от една 

страна, и между производителите и публичните органи, от друга. В резултат на 

това по-слабо развитите и селските райони би трябвало да се възползват в голяма 

степен. 

 Тъй като много от операторите са малки производители на промишлени и 

занаятчийски продукти, по-специално МСП трябва да се възползват от защитата на 

ГО. 

 Ще има въздействие и върху международната търговия на ЕС. От съответните 

неселскостопански продукти с ГУ, анализирани в проучване от 2013 г., 16% са 

продадени само на националния пазар, докато 84% са продадени на европейски 

и/или международни пазари. По-специално, индустриалните клъстери като 

ножове/прибори и продукти от висок клас в луксозните сегменти като бижута и 

скъпоценни камъни е по-вероятно да бъдат експортно ориентирани 

Вероятни социални въздействия: 

 Инициативата може да даде стимули на производителите на автентични 

промишлени и занаятчийски продукти да обучават и задържат нови служители и 

да наемат квалифицирани работници. 

 Много от въпросните неземеделски продукти са част от културното наследство на 

ЕС, което следователно трябва да се възползва от по-голяма видимост и защита в 

рамките на система sui generis за защита на ГО. 



  

 

22 
 

Вероятни въздействия върху околната среда: 

 Много потребители придават значение на това по какъв начин тяхното 

потребление въздейства върху околната среда. Инициативата може да даде 

стимули на производителите да поддържат висококачествени и щадящи околната 

среда географски свързани продукти (използвайки по-модерни техники, например 

за изработване на мрамор или текстил). 

Вероятни въздействия върху основните права: 

 Инициативата може да даде възможност на производителите да защитят правата 

си срещу нелоялна конкуренция от страна на оператори, които се опитват да 

използват безплатно от репутацията на регионалните продукти. Следователно това 

може да има положително въздействие върху основните права като правото на 

собственост и правото на ефективно средство за защита. 

Вероятни въздействия върху опростяването и/или административната тежест: 

 Инициативата може да доведе до нов режим на ГУ със статут на права на 

интелектуална собственост. Регистрирането и прилагането на права на 

интелектуална собственост води до разходи и (административна) тежест за 

бизнеса и (националните и ЕС) органи. От друга страна, тежестта може да бъде 

компенсирана чрез процедура на едно гише на ниво ЕС, предлагаща обща защита 

и опростяване на придобиването и прилагането на защита на интелектуалната 

собственост в целия ЕС. 

Съгсно изготвеното Резюме на обратната връзка към Първоначална оценка на 

въздействието на система в целия ЕС за защита на географските указания на 

неселскостопански продукти е налице широка подкрепа за инициатива на ЕС за 

установяване на режим за защита на географските указания (ГУ) за неселскостопански 

продукти. Налице са също така различни предпочитания относно самата система, като 

по-голяма част от заинтересованите страни казват, че предпочитат специфична (sui 

generis) система за защита. По-малка част от тях подчертават, че таква инициатива на ЕС 

трябва да отговаря на определени условия, като предлагат първоначален период за 

защита на регистрирано ГО, който е с ограничена продължителност, с възможност за 

подновяване на закрилата, ако трябва да бъде удължена. Това би гарантирало, че 

режимът на ЕС за ГО обхваща само регистрации на ГО, които действително се използват. 

Подробна информация за правната закрила и регистрацията на различните видове 

географски означения е представена в следващия раздел на проучването. 

 

2. ПРАВНА ЗАКРИЛА И РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ. 

2.1. Правна закрила на географските означения  

Преди да се пристъпи към описание на правната закрила и възможностите за регистрация 

на географските означения, следва да се отбележи, че посочената по-долу информация 

се отнася за географски означения за селскостопански продукти и храни, вина, спиртни 

напитки и ароматизирани винени продукти (посочените в точка 1.2.1 от Раздел 1. 

ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ – ПОНЯТИЕ И КОНЦЕПЦИЯ). 

Правната закрила на географските означения е от особена важност, тъй като ако те не са 

защитени по съответен законов ред (който е регистрация), могат да се използват 

неправомерно от недобросъвестни търговци и да нанесат вреди както на 

производителите на тези продукти, така и на репутацията на самите продукти и районите, 

в които те се произвеждат. Предимствата от регистрацията на географските означения 
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може да се сведе до препятстване от неоторизирано използване на регистрираните 

географски означения. По отношение на потребителите географското означение дава 

гаранция за високо качество на продукта и възможност за избор на продукти съобразно 

различните му потребности. За производителите географското означение носи повишени 

печалби поради по-голямото търсене на продукти с гарантирано качество и съответно по-

висок икономически просперитет. За географското място, където се произвеждат 

продукти, защитени с географско означение, ползата е, че това води до глобално 

развитие на съответния район благодарение на създаването на работни места, 

повишаване популярността на района и последващо развитие на туризъм. Географските 

означения оказват и косвено влияние на развитието на районите благодарение на 

развитието на допълнителни традиции и обичаи като развитие на специфични 

технологии, развитие на танцово изкуство, национални носии и аксесоари към тях, 

организиране на производство на специфични опаковки за продуктите, както и 

провеждане на карнавали, местни състезания и други мероприятия. 

Закрилата на географските означения е от изключителна важност, защото освен, че се 

популяризира уникалното качество на българските продукти дължащо се на географската 

среда и богатите национални традиции, също така, географските означения придават 

висока добавена стойност на продуктите, което съответно допринася за рекламиране на 

страната ни. 

Правната закрила на регистрирано географско означение обхваща забрана за: 

 всяко пряко или косвено използване за търговски цели на регистрирано 

географско означение за стоки, които не попадат в обхвата на регистрацията, 

когато те са сравними с тези, за които е регистрирано географското означение, 

или доколкото това използване експлоатира известността му; 

 всяка злоупотреба, имитация или пресъздаване, дори когато е посочен 

действителният произход на стоките или услугите или когато защитеното 

географско означение е преведено или е придружено с изрази като "стил", "тип", 

"метод", "както се произвежда в", "имитация" или други подобни; 

 всяко друго невярно или подвеждащо означение по отношение на източника, 

произхода, естеството или съществените качества на стоките, което е използвано 

върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, 

свързани със стоките, както и опаковането им в опаковки, които могат да създадат 

погрешна представа за техния произход; 

 всяка друга практика, която би могла да подведе потребителя относно истинския 

произход на стоките. 

Регистрираните географски означения не могат да се превърнат в родови наименования, 

докато се ползват с правна закрила. 

В рамките на действащата на територията на Република България правна система 

закрилата на правата върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост 

(авторско право и сродните му права, търговски марки, патенти, полезни модели, 

промишлен дизайн и географски означения) е регламентирана чрез множество 

нормативни актове, в това число: 

 законови норми на националното право на България, които уреждат изчерпателно 

възникването и съдържанието на правата на индустриална собственост, редът и 

средствата за упражняването им, мерките и процедурите за тяхната защита срещу 

нарушения. Тези норми се съдържат в Конституцията и в множеството специални 

закони и подзаконови актове по прилагането им; 
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 правни норми, предвидени в регламентите и директивите на институциите на 

Европейския съюз, които се прилагат пряко или се въвеждат чрез вътрешни 

нормативни актове в националното законодателство на Република България; 

 международни договори и конвенции, ратифицирани, обнародвани и влезли в 

сила за Република България като част от нейното вътрешно законодателство. 

Приложимото законодателство за правна закрила на географските означения включва: 

 Закон за марките и географските означения - Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 

2019г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020г. 

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки 

и географски означения - Обн. ДВ. бр.28 от 6 април 2021г. 

 Инструкция за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните 

регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост 

 РЕГЛАМЕНТ (EO) № 110/2008 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 15 

януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, 

етикетирането и защитата на географските означения на спиртните напитки и за 

отмяна на регламент (ЕИО) № 1576/89 на СЪВЕТА - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R1001; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 

декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 

234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1308; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 251/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 

февруари 2014 година за определяне, описание, представяне, етикетиране и 

правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски 

продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета - https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0251; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 

ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти 

и храни - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1151; 

 Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната 

международна регистрация (12.08.1975 г.); 

 Женевски акт на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за 

произход и тяхната международна регистрация. 

2.2. Географски обхват и регистрация на географските означения 

Географските означения не са валидни за определен период, т.е. тяхната защита е 

валидна, докато регистрацията им не бъде отменена. Това става, когато престане да 

съществува връзката между качествата или особеностите на стоката и географската 

среда, когато се прекрати юридическото лице – единствен ползвател без правоприемство 

или единственият вписан ползвател на географско означение се откаже от правото си на 

използване. 

Географските означения имат териториално приложение, което означава, че 

изключителните права се предоставят и изпълняват само в рамките на географските 

граници на страната, в която са регистрирани. Нивото на закрила на географските 

означения по отношение териториалното им действие и възможностите за регистрация 

са представени в следващите под-раздели. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
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2.2.1. Национален обхват чрез регистрация в Патентното ведомство в 
България 

В съответствие с националното законодателство (за България това е Законът за марките 

и географските означения) правната закрила на географските означения за територията 

на страната се предоставя чрез регистрацията им в Патентното ведомство на Република 

България. Правото на заявяване, регламентирано в Закона за марките и географските 

означения (ЗМГО), принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си 

дейност в определено географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на 

установените качества или особености. Границите на географското място и качествата 

или особеностите на стоките, както и връзката на тези качества или особености с 

географската среда или с географския произход, се определят или установяват от 

съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му (чл. 63, ал. 3 ЗМГО). 

За описание на границите на географското място се издава удостоверение от съответната 

община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното 

географско място. При необходимост се прилага и карта на района с обозначение на 

границите на географското място. Правната закрила на регистрирано географско 

означение е безсрочна, но се прекратява, когато престане да съществува връзката между 

качествата или особеностите на стоката и географската среда. Всяко лице, което 

осъществява своята дейност в определения район и произвежда стока, отговаряща на 

установените за географското означение качества, може да се впише като пореден 

ползвател на вече регистрирано от друг ползвател географско означение. Вписаният 

ползвател може да използва географското означение само за стоката, за която е 

регистрирано. Той може да го поставя върху стоките или върху тяхната опаковка, в 

рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката, или върху други 

документи. 

Географските означения не предоставят индивидуални изключителни права, както е при 

патентите и търговската марка. След като веднъж е получена защитата, географското 

означение може да се ползва от всички производители в дадената географска област, 

при условие, че те спазват стандартите и специфичните условия за производство на 

продукта. Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва 

производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която 

произвежда, отговаря на установените качества или особености (чл. 89, ал. 1 от Закона 

за марките и географските означения). 

С приемането на промените в ЗМГО през 2019 г. е постигната нормативна синхронизация 

на националното законодателство с правото на ЕС в областта на географските означения 

с оглед спазването на международните ни ангажименти като страна-членка в областта на 

интелектуалната собственост. В тази връзка ЗМГО от 2019 г. е съобразен с Регламент (ЕС) 

№ 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно 

схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 

2012 г.), за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008г. относно определението, 

описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на 

спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (OB, L 39/16 от 

13 февруари 2008 г.), за продукти по чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) 

№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 

декември 2013 г.), и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в 

обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 

февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила 
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на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на 

Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (OB, L 84/14 от 20 март 2014 г.). Тези регламенти 

имат директен правен ефект в българското законодателство и правоприлагане и водят до 

съответните преки и/или косвени юридически ефекти в областта на географските 

означения спрямо бизнеса и най-вече по отношение на защитата на традиционните 

български продукти, като част от националната ни идентичност и от друга страна – като 

опция за реализиране на пазарен дял в европейски и международен план.  

Както бе упоменато по-горе българското законодателство закрепя императивното 

правило, че географските означения (ГО) са два вида: наименование за произход и 

географско указание. Пример за наименование за произход е “Българска закваска за 

производство на кисело мляко” (Наименованието за произход “Българска закваска за 

производство на кисело мляко” е с рег. №00005-01/01.10.1974г.), чиито вкусови качества 

се дължат изключително на бактерията “Lactobacillus delbrueckii” subsp. “Bulgaricus” (до 

1984 г. известна като “Lactobacillus bulgaricus” – “Лактобацилус булгарикус”). Това е една 

от бактериите, използвани за производството на кисело мляко, която за първи път е 

идентифицирана през 1905 г. от българския доктор Стамен Григоров. Бактерията се храни 

с лактоза и произвежда млечна киселина, благодарение на която млякото се съхранява. 

“Лактобацилус булгарикус” носи името на България, защото това е географската област 

(страна), в която тази бактерия може да бъде открита. Бактерията се среща свободно в 

природата на България. При попадане в мляко и при определени условия бактерията 

причинява естествена млечно-кисела ферментация, водеща до получаване на 

традиционното българско кисело мляко. 

Примери за географски указания са: “смилянски фасул”, “карловска луканка”, 

“мелнишко вино”. За географски означения се смятат и традиционните наименования, 

като например известните “чипровски килими”.  

Идентична правна норма намираме и в общностната уредба на географските означения - 

за да може даден израз да се използва като наименование за произход или географско 

указание, не е задължително той да е топоним, тъй като в съответствие с член 2, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) №510/2006 тази категория включва и „традиционни 

географски или негеографски имена“, посочващи земеделски или хранителен продукт, 

който изпълнява условията, предвидени в параграф 1 от същия регламент. 

В България съществуват различни дълготрайни традиции в производството на 

специфични продукти, чиито качествени характеристики се определят от географската 

среда и от дългогодишни традиции. Доказателство за това са статистическите данни за 

продукти със специфични качества, дължащи се на географската среда, които са заявени 

и регистрирани и които могат да се обобщят, както следва: по национален ред са 

регистрирани 62 географски означения, а към месец ноември 2021 г. броят на заявените 

за регистрация географски означения са 3. 

Национална регистрация на ГО в няколко стъпки 

Заявката за регистрация на географско означение се подава в Патентното ведомство и 

трябва да съдържа следното: 

 искане за регистрация само на едно географско означение; 

 данни на заявителя; 

 данни за представителя, когато е упълномощен; 

 наименованието за произход или географското указание; 

 посочване на стоката; 

 описание на границите на географското място, които се документират с 

приложена карта или скица, върху която те са очертани; 
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 описание на стоката, което трябва да включва данни за основните физични, 

химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и 

ако е необходимо на суровините. Описва се и традиционния местен метод за 

производство на стоката, както и характеристиките на стоката, указващи връзката 

им с географската среда или с географския произход. Ако заявката е за 

наименование за произход, описанието трябва да посочва влиянието на 

природните и човешките фактори върху свойствата или особеностите на стоката. 

Към заявката за регистрация, заявителят трябва да приложи следните документи: 

 препис на заповедта на ръководителя на съответното централно ведомство, с 

която се определят границите на географското място и качествата или 

особеностите на стоката, както и връзката на тези качества или особености с 

географската среда или с географския произход; 

 удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената 

си дейност в определеното географско място. 

 Към заявката се прилага и документ за платени такси съгласно Тарифата за 

таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. 

Всяка постъпила заявка за регистрация на географско означение се подлага на формална 

експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за правилно 

оформяне на заявката и дали към заявката са приложени изброените документи. 

При констатиране на недостатъци в заявката, на заявителя се предоставя едномесечен 

срок за отстраняването им. Ако в този срок недостатъците не бъдат отстранени, 

производството по заявката се прекратява. 

За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва 

експертиза по същество, която обхваща проверка на основанията за отказ, които са 

следните: 

 не се регистрира като географско означение наименование, което се е превърнало 

на територията на Република България в родово наименование на стоки от 

определен вид, без да се свързва с мястото на производството им; 

 не се регистрира географско означение, което е идентично с наименованието на 

по-рано защитен сорт растение или порода животно, когато има вероятност 

потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на 

стоката; 

 не се регистрира географско означение, което е идентично на географско 

означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки; 

 не се регистрира географско означение, което е идентично или сходно на 

географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни 

стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение. 

Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят 

се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя двумесечен срок 

за възражения. Ако в този срок не бъдат получени основателни възражения, се взема 

решение за отказ на регистрацията. Когато се установи, че заявеното географско 

означение отговаря на изискванията на закона, се взема решение за регистрация, 

географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения и 

заявителят се вписва като ползвател и в едномесечен срок му се издава свидетелство за 

използване на географското означение. 

Условията, на които трябва да отговаря географското означение, за да бъде регистрирано 

са както следва: 
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 Знакът, който се използва за географското означение, трябва да идентифицира 

мястото, от което произхожда продуктът – много от производителите на 

традиционни български продукти (например като киселото мляко и ракията) 

използват географско означение и лесно можете да се разбере откъде идва 

продуктът; 

 Качествата, характеристиките или репутацията на продукта трябва да се дължат 

на мястото му на произход – конкретно кисело мляко може да се получи само в 

региона, от който произхожда, защото кравите пасат определена трева, продуктът 

е заквасен със специална закваска, която не може да се намери другаде, климатът 

влияе на процеса на производство и т.н.; 

 Наименованието, което се избира, не трябва да се е превърнало в родово 

наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на 

производството им – напр. хляб „Добруджа“, който се прави в цяла България (чл. 

87, т. 1 от Закона за марките и географските означения); 

 Наименованието, което се избира, не може да е идентично с наименованието на 

по-рано защитен сорт растения или порода животни, когато има вероятност 

потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на 

стоката (чл. 87, т. 2 от Закона за марките и географските означения); 

 Наименованието за географското означение, което се избира, не може да е 

идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за 

идентични стоки (чл. 87, т. 3 от Закона за марките и географските означения); 

 Наименованието, което се избира, не може да е идентично или сходно на 

географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни 

стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение – 

клиентът да си мисли, че купува една стока, но всъщност да купува конкурентна 

(чл. 87, т. 4 от Закона за марките и географските означения). 

Паралел между марка и географско означение 

Докато марката е знак, който служи за отличаване на еднородни стоки на различни 

производители и правото за използване на марката е монополно право, то географското 

означение указва географския произход на стоката и съответно наличието на специфични 

характеристики, дължащи се на този произход. Право да използват определено 

регистрирано географско означение имат всички производители от това географско 

място, които произвеждат стоки с характерните за географското означение специфични 

характеристики. Разлика съществува и по отношение срока на действие на тези два 

обекта - за марката е регламентиран 10-годишен срок на действие с възможност за 

многократно подновяване, докато за географските означения няма фиксиран срок и 

действието му се прекратява, когато се прекрати връзката между продукта и средата, в 

която е произведен продуктът. Именно връзката на качествата на стоката с района, в 

който се произвежда, определя и невъзможността за прехвърляне на правото върху 

географско означение на други лица. 

Вписване на ползватели на географски означения 

Всяко лице, което извършва производствената си дейност в определено географско място 

и стоката, която произвежда отговаря на установените качества или особености, може да 

подаде заявка за вписване като ползвател на вече регистрирано географско означение. 

Субекти на правото върху съответното географско означение могат да бъдат лица, чиито 

брой не е и не може да бъде ограничен. ЗМГО предоставя възможност на всяко лице, 

което има право на заявяване да подаде заявка за вписване като ползвател на 

регистрирано географско означение. Изискванията за съдържанието на заявката за 

вписване на ползвател са същите като за заявката за регистрация на географско 
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означение. Новият ползвател трябва да посочи регистровия номер на регистрираното 

географско означение. 

По заявката за вписване на нов ползвател се извършват действията по формалната 

експертиза, както и по заплащането на дължимите такси ако решението по заявката е 

положително. Издаденото свидетелство документира правото на новия ползвател да 

използва географското означение. Регистровият номер на географските означения се 

различава по това, че след него, се изписва номера на поредния вписан ползвател. 

Например, за регистрираното географско означение „Минерална вода Брацигово” с рег. 

№ 199, има няколко вписани ползватели с поредни номера: 199-01, 199-02. 

Отменяне на вписването на ползвател 

Вписването на ползвател се отменя по искане на всяко лице, когато по исков ред се 

установи, че ползвателят използва географското означение за означаване на други стоки 

или произведените от него стоки не притежават установените качества или особености. 

Правната закрила на регистрацията на географското означение се прекратява, когато 

престане да съществува връзката между качествата и особеностите на стоката и 

географската среда; се прекрати юридическото лице - единствен ползвател без 

правоприемство; единственият вписан ползвател на географско означение се откаже от 

правото си на използване. 

Процедурата за регистрация на географски означения на национално ниво, както и 

информацията за всички дължими такси при регистрация, са описани подробно на 

официалната страница на Патентното ведомствo - https://www.bpo.bg.  

Информация за регистрираните в Република България географски означения може да 

бъде намерена на страницата на Патентното ведомство. В официалния си бюлетин 

(https://www.bpo.bg/bg/publikacii/bulletin) ПВ публикува всички регистрирани 

географски означения и последващите промени, свързани с тях. Освен това съществува 

Държавен регистър на географските означения 

(https://portal.bpo.bg/web/guest/bpo_online/-/bpo/gi-search). Регистърът е публичен. 

 

2.2.2. Европейски обхват чрез регистрация на географски означения в 
ЕС (вписване на защитени наименования за произход или защитени 
географски указания в „Европейския регистър на защитените 
наименования за произход и защитените географски указания“ и на 
храни с традиционно специфичен характер в „Европейския регистър 
на храните с традиционно специфичен характер“) 

Регистрация на име на продукт с ГУ 

Съгласно политиките за качество на ЕС регистрацията на географски означения в ЕС се 

извършва от Европейската комисия. За да регистрират наименованието на даден продукт, 

производителите или групите производители от ЕС трябва да посочат спецификациите на 

продукта и връзката му с географския район, ако има такава. Заявлението се изпраща на 

националните органи за контрол и след това се препраща на Европейската комисия, която 

ще разгледа искането.  

За да бъдат регистрирани продукти извън ЕС, производителите изпращат своите 

заявления директно или чрез своите национални органи до Европейската комисия. 

Комисията проверява дали заявлението съдържа необходимата информация и дали не 

съдържа грешки. Разглеждането на заявлението от Комисията не трябва да надвишава 

период от 6 месеца от датата на получаване на заявлението от държавата от ЕС. 

https://www.bpo.bg/
https://www.bpo.bg/bg/publikacii/bulletin
https://portal.bpo.bg/web/guest/bpo_online/-/bpo/gi-search
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За спиртните напитки и агрохранителните продукти Европейската комисия разполага с 

максимум 12 и 6 месеца съответно, за да разгледа заявлението и да реши дали продуктът 

ще бъде защитен съгласно исканата схема за качество. Що се отнася до виното, няма 

краен срок за разглеждане на заявката. 

Регистрация на хранителни и селскостопански продукти 

Съществува набор от документи, необходими за заявка за регистрация на земеделски 

продукт като защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание 

(ЗГУ) или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ). Налични са и формуляри за 

промяна на регистрирани продукти. 

Формулярът на единния документ за регистрация на земеделски продукт като защитено 

наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), както и 

формулярът за спецификация на продукт с традиционно специфичен характер (ХТСХ) са 

налични в Приложения към Регламент (ЕС) 668/2014 на следния линк на страницата на 

европейската Комисия: 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-

schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-

products_en#agricultural-products   

Регистрация на винени продукти 

Съществуват редица документи, необходими за заявка за регистрация на винен продукт 

като защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ), 

както и формуляри за изменение на продуктовите спецификации на регистрирани имена. 

Формулярът на единния документ за регистриране на лозаро-винарски продукт като 

защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) е 

наличен в приложението към Регламент (ЕС) 2019/34, достъпен на официалния уебсайт 

на Европейската комисия: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product/applications-wine-

products_en  

Регистрация на спиртни напитки 

Има редица документи, необходими за кандидатстване за регистрация на спиртни 

напитки като географски указания. Налични са и формуляри за промяна на регистрирани 

продукти.  

Формулярът на единния документ за регистриране на спиртна напитка като географско 

указание (ГУ) е наличен в приложението към Регламент (ЕС) 2021/1236 на официалния 

уебсайт на Европейската комисия: 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-

schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#spirit-

drinks   

Декларация за поверителност 

На кандидатите се препоръчва да изключат всички лични данни (включително имена на 

лица, лични телефонни номера и имейл адреси). Всички включени лични данни се считат 

за предоставени в съответствие със съдебен процес и подлежат на надлежно третиране 

за целите на управлението на регистрацията за географско означение и подлежат на 

публикуване. 

Как да възразим 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#agricultural-products
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#agricultural-products
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#agricultural-products
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product/applications-wine-products_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product/applications-wine-products_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product/applications-wine-products_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#spirit-drinks
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#spirit-drinks
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/applications-register-new-gi-products_en#spirit-drinks
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Органите на държава от ЕС или на трета държава, или всяко физическо или юридическо 

лице, пребиваващо или установено в трета държава със законен интерес, може да се 

противопостави на заявлението за регистрация на наименование на продукт по схема за 

качество. 

Възражението може да бъде повдигнато в рамките на три месеца от датата на 

публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Ако възражението е 

основателно, двете участващи страни (страната, която се противопоставя на 

регистрацията, и групата производители, регистриращи продукта) трябва да се 

консултират помежду си, за да намерят решение. Ако не бъде постигнато споразумение, 

Комисията взема окончателното решение относно регистрацията или отхвърлянето на 

наименованието на продукта. 

Отмяна на регистрацията 

Комисията може по своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо 

лице, имащо законен интерес, да отмени регистрацията на наименование на продукт в 

следните случаи: 

 когато съответствието с продуктовите спецификации вече не е гарантирано; 

 когато нито един продукт не е пуснат на пазара под регистрираното наименование 

на продукта (като като защитено наименование за произход (ЗНП), защитено 

географско указание (ЗГУ) или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) 

в продължение на седем последователни години. 

Комисията може също така да отмени регистрацията на наименованието на продукта, 

когато производителите на продукт, предлаган на пазара под регистрираното 

наименование, поискат това. 

Формулярите за възражение срещу регистрацията на: 

 храна или селскостопански продукт като защитено наименование за произход 

(ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или с традиционен специфичен 

характер (ТСХ); 

 лозаро-винарски продукт като защитено наименование за произход (ЗНП) или 

защитено географско указание (ЗГУ); 

 спиртна напитка като географско указание 

са достъпни на официалния уебсайт на Европейската комисия: 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-

schemes/registration-name-gi-product/opposition-and-cancellation-forms-gi-

products_en#agricultural-products  

Политика на качество 

В ЕС има разработена цялостна Политика на качеството – защитени наименования, която 

включва защитени наименования за произход, защитени географски указания, храни с 

традиционно специфичен характер, т. нар. незадължителни термини за качество 

(планински продукт и продукт на островно земеделие) и схеми за доброволно 

сертифициране. Основният регламент, уреждащ тези схеми е Регламент (ЕС) № 

1151/2012 на ЕП и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти 

и храни. Тази политика изпълнява следните цели – да изтъкне специфичните качества на 

определени типични продукти на пазара и да ги отличи от останалите продукти в 

магазините чрез означаването им със съответните утвърдени символи на ЕС. 

Разликата между защитено наименование за произход и защитено географско указание 

се състои в това, че докато при защитено наименование за произход всички етапи на 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/opposition-and-cancellation-forms-gi-products_en#agricultural-products
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/opposition-and-cancellation-forms-gi-products_en#agricultural-products
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product/opposition-and-cancellation-forms-gi-products_en#agricultural-products
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производство от добив на суровини до получаване на крайния продукт се осъществяват в 

определения географски район, при защитено географско указание поне един от етапите 

на производство или подготовка на продукта следва да се извършва в определения 

географски район. 

Както бе упоменато по-горе закрилата и регистрацията на географските означения в 

рамките на ЕС се извършва от Европейската комисия. Тази закрила се осъществява по 

силата на няколко регламента за различните видове продукти: 

1) Регламенти за храните и селскостопанските продукти 

Европейската комисия е приела няколко регламента относно прилагането на схемите за 

качество на ЕС за земеделския и хранително-вкусовия сектор. Покривайки по-широкия 

контекст на схемите за качество за този сектор, включително географски указания и 

традиционно специфичен характер, законодателството също така дефинира как да се 

използват логата във връзка с всяка схема, как трябва да се прилагат схемите и обхваща 

насоките за етикетиране на селскостопански храни продукти, които използват ЗНП или 

ЗГУ като съставки. 

Приложимите регламенти за храните и селскостопанските продукти са: 

 Регламент на ЕС 1151/2012 относно схемите за качество на земеделски продукти 

и храни 

 Регламент на ЕС 664/2014 относно логата, които да се използват за защитени 

наименования за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ), храни с 

традиционно специфичен характер (ХТСХ) 

 Регламент на ЕС 668/2014 относно прилагането на Регламент на ЕС 1151/2012 

относно схемите за качество на селскостопански продукти и храни 

 Съобщение на Комисията: Насоки за етикетиране на храни, използващи ЗНП или 

ЗГУ като съставки 

2) Регламенти за вино 

Европейската комисия е приела множество регламенти за прилагане на схеми за качество 

за лозаро-винарския сектор. Като част от общата организация на пазарите, лозаро-

винарският сектор е обхванат от специфичен регламент, който включва прилагането на 

схемите за качество на ЕС. Други законодателства определят прилагането на правила за 

схемите за качество, свързаните с необходимите проверки, етикетирането и 

представянето на определени продукти от лозаро-винарския сектор. 

Приложимите регламенти за виното са: 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/34 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2018 

година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за 

предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и 

традиционни наименования в лозаро-винарския сектор; 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/33 НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2018 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования 

за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-

винарския сектор; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 

декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти; 
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 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1306/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 

декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на 

общата селскостопанска политика; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 606/2009 НА КОМИСИЯТА от 10 юли 2009 година относно 

определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на 

Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните 

практики и приложимите ограничения отменен от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2019/934 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските 

райони, където алкохолното съдържание може да бъде увеличено, разрешените 

енологични практики и ограниченията, приложими към производството и 

съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния съдържим процент 

алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и публикуването 

на досиетата на OIV; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 555/2008 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2008 година относно 

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на 

Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите 

за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и 

проверките в лозаро-винарския сектор 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/273 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2017 година 

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския 

регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ 

регистър, задължителните декларации. 

3) Регламенти за спиртни напитки 

Европейската комисия е приела правила за прилагането на схемите за качество на ЕС за 

сектора на спиртните напитки. Те са включени в регламента, който определя 

определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки, както 

и защитата на географските указания на спиртните напитки. 

Приложимите регламенти за спиртни напитки са: 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 

2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на 

спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при 

представянето и етикетирането на други храни; 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1235 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2021 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета с 

правила относно заявленията за регистрация на географски указания на спиртни 

напитки, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на 

регистрация и регистъра 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1236 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2021 

годиназа определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/787 на 

Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до заявленията за регистрация 

на географски указания на спиртни напитки, процедурата за предявяване на 

възражения, измененията в продуктовите спецификации, заличаването на 

регистрация, използването на символа и контрола. 

4) Регламенти за ароматизирани вина 

Европейската комисия е приела регламент за установяване на правила за защита на 

географските указания в сектора на ароматизираното вино. Той също така обхваща 

правилата за определяне, описание, представяне и етикетиране на ароматизирани 

лозаро-винарски продукти. 
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Приложимият регламент за ароматизираните вина е Регламент на ЕС 251/2014 относно 

определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските 

указания на ароматизираните лозаро-винарски продукти. 

5) Регламенти за планински продукти 

Европейската комисия е приела регламент относно незадължителния термин за качество 

„планински продукт“. Тази схема е създадена, за да улесни комуникацията с европейския 

пазар относно добавената стойност на селскостопански продукти, произведени в трудни 

условия, като например планински райони. 

Приложимите регламенти за планински продукти са: 

 ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество 

„планински продукт“ '; 

 EU regulation 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs. 

6) Регламенти за продукти на островно земеделие 

Европейският парламент и Съветът са приелли регламент за специфични мерки за 

селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС. Мерките имат за цел да помогнат 

на тези региони, които са изправени пред особено трудни природни условия като 

изключителна отдалеченост. За да се осигури по-голяма осведоменост за техните 

селскостопански продукти, е създадено специално лого като незадължителен термин за 

качество. Регламентът определя правилата за използване на логото. 

Приложимият регламент за продукти на островно земеделие е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

228/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 март 2013 г. за определяне на 

специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета. 

Процедура по вписване на защитени наименования за произход или защитени 

географски указания и на храни с традиционно специфичен характер  

Вписването на защитени наименования за произход или защитени географски указания в 

Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитени географски 

указания и на храни с традиционно специфичен характер в Европейския регистър на 

храните с традиционно специфичен характер съгласно Регламент 1151/2012 г. се 

осъществява от националния компетентен орган за защитените географски означения и 

храни с традиционно специфичен характер – който за България е Министерството на 

земеделието. Група производители на определен продукт подава заявление, придружено 

с необходимите документи, което следва национална процедура, определена в 

българското законодателство. След одобрение на национално ниво документите се 

изпращат в ЕК, където следват европейската процедура. Успешно регистрираните 

наименования, за които в Официалния вестник на ЕС се публикува регламент за вписване, 

получават защита на територията на 28-те страни членки. 

До момента в Европейските регистри са регистрирани над 1400 земеделски и хранителни 

продукти със защитени  наименования. 

Регистрация 

Регистрацията на защитените наименования за произход, защитени географски указания 

и храни с традиционно специфичен характер дава на производителите изключително 

право да използват регистрираното име на своя продукт, както и специален знак върху 

опаковките на продукта, предлаган на пазара. За защитени наименования могат да 

кандидатстват практически всички земеделски продукти и редица преработени храни. 
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Основен принцип и административен капацитет 

Основния принцип, прилаган в Общата селскостопанска политика на ЕС е насърчаване на 

инициативата, водещата роля на групата от производители и защитата на колективния 

интерес - той се прилага и за продуктите със защитено географско указание и храните с 

традиционно специфичен характер. 

Ролята на държавата се изразява в изграждането на необходимия административен 

капацитет и създаването на законодателната основа за прилагането на съответните 

национални процедури. 

На национално ниво законодателството относно схемите за качество е обхванато в Закона 

за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС, Наредба 

№ 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия 

относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и 

традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата 

спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица и 

Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на 

официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с 

традиционно специфичен характер. 

Изграден е и необходимият административен капацитет - национален компетентен орган, 

който функционира в рамките на компетентната дирекция съгласно Устройствения 

правилник на МЗХГ. Съгласно националната процедура се извършват проверки по 

документи и на място, оповестяване на заявките и заявленията спeцификации и 

предоставяне на възможност за възражения, приемане на възражения. За обсъждане и 

предлагане за одобрение на кандидатстващите наименования е създадена Постоянна 

междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с 

традиционно специфичен характер под ръководството на Заместник-министър на 

земеделието, храните и горите. 

Българската агенция по безопасност на храните осъществява официалния контрол върху 

употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен 

характер в съответствие с Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при 

осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски 

означения и храни с традиционно специфичен характер. 

Кратко описание на термините: 

 Защитеното наименование за произход (ЗНП) идентифицира продукт:  

произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава; 

чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на 

специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори; и 

чиито етапи на производство се извършват в определения географски район. 

 Защитеното географско указание (ЗГУ) идентифицира продукт: с произход от 

специфично място, регион или държава; чието качество, репутация или други 

характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; и на който 

поне един етап от производствения процес се осъществява в определения 

географски район. 

Основната отлика между ЗНП и ЗГУ е, че докато при ЗНП всички етапи на производство 

от добив на суровини до получаване на крайния продукт се осъществяват в определения 

географски район, при ЗГУ поне един от етапите на производство или подготовка на 

продукта следва да се извършва в определения географски район. 
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 Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) описва специфичен продукт или 

храна, който: е резултат от начин на производство, преработка или състав, които 

съответстват на традиционна практика за този продукт или тази храна, или е 

произведен  от суровини или съставки, които традиционно се използват за него. 

При храните с традиционно специфичен характер няма връзка с географската област. 

„Традиционен“ означава доказана употреба на вътрешния пазар за период, който 

позволява предаване от поколение на поколение. Този период е най-малко 30 години. 

„Специфичен характер“ означава характерните специфики на производството, които 

отличават ясно този продукт от други подобни продукти от същата категория. 

 Незадължителният термин за качество „планински продукт“ се използва само за 

описание на продуктите, предназначени за консумация от човека, включени в 

списъка в Приложение I към ДФЕС, за които: едновременно и суровините, и 

фуражите за селскостопанските животни произлизат главно от планински райони; 

при преработените продукти, преработката също се извършва в планински райони. 

Планинският продукт може да бъде от животински произход, растителен произход или 

продукт на пчеларството. 

За улеснение на българските производители нормативната уредба относно защитените 

наименования е публикувана  в  специализирана секция „Защитени наименования” на 

интернет-страницата на МЗХГ, която обезпечава пряк достъп до цялото българско и 

европейско законодателство на български език, както и до документите на всички 

подадени документи за регистрация на български защитени наименования – защитени 

географски указания, защитени наименования за произход и храни с традиционно 

специфичен характер. 

Процедура по одобряване на заявление - спецификация за вписване на географско 

означение на земеделски или хранителен продукт в европейския регистър на 

защитените географски означения на земеделски и хранителни продукти 

Приложимата нормативна уредба в този случай е Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и 

представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и 

храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за 

контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на 

производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.). Институцията, 

пред която следва да подадете заявление е Министерството на земеделието, храните и 

горите, дирекция „Политики по агрохранителната верига”. 

Необходими документи и начин на подаване -  трябва  да   подадете  на гише 

"Деловодство" в Центъра за административно обслужване на министерството лично  или  

чрез  ваш  представител   с нотариално заверено пълномощно заявление-спецификация 

по образец, към което се прилагат документите, установени в: 

 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 

2012 г. относно  схемите за качество на селскостопански продукти и храни; 

 Делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования 

за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен 

характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои 

процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 
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Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на 

селскостопанските продукти и храни; 

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти 

на Европейския съюз;  

 Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската 

комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски 

означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с 

продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и 

контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.), както следва: 

- Списък на членовете на групата от производители; 

- Единен документ съгласно Приложение № 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 

668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането 

на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 

схемите за качество на селскостопанските продукти и храни; 

- Правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации; 

- Декларации от всеки член на групата, че земеделският продукт или храна се 

произвежда в съответствие с подадената спецификация в посочения географски 

район, както и обем на производство на продукта за последните 3 календарни 

години; 

- Кратко описание на помещенията и техническото оборудване; 

- Доказателства за връзката между притежаваните характеристики на земеделския 

или хранителния продукт и географската област, включваща природни и човешки 

фактори; 

- Доказателства за добро име, качество, известност или друга характеристика, 

която се дължи на географския произход; 

- Опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците. 

Услугата се заявява на място в Центъра за административно обслужване или чрез 

лицензиран пощенски оператор. Данните за контакт на Центъра за административно 

обслужчване са: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040; ел. адрес: 

edelovodstvo@mzh.government.bg; тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384. За извършване на 

услугата не се предвижда такса. 

Срок за изпълнение на услугата: 

След приключване на националната процедура, Министерството на земеделието, храните 

и горите предоставя заповед на министъра на земеделието, храните и горите за 

одобрение внасянето на досието за разглеждане от Европейската комисия или мотивиран 

отказ. Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите се получава от 

Министерството на земеделието, храните и горите. В случай, че исканата услуга не бъде 

предоставена, можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на 

земеделието, храните и горите. Орган, който осъществява контрол върху дейността на 

органа по предоставянето на услугата и органът пред, който се обжалва индивидуалния 

административен акт е Върховен административен съд. Получен отказ може да се 

обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

Процедура по одобряване на контролни органи за извършване на контрол за 

съответствие на земеделски и хранителни продукти с географски означения и храни 

с традиционно специфичен характер 

Приложимата нормативна уредба в този случай е: Закон за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Наредба № 5 от 

2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно 

mailto:edelovodstvo@mzh.government.bg
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земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно 

специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за 

водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 

г.). Институцията, пред която следва да подадете заявление е Министерството на 

земеделието, храните и горите, дирекция „Политики по агрохранителната верига”. 

Необходими документи и начин на подаване -  трябва да подадете на гише „Деловодство” 

в центъра за административно обслужване на министерството лично заявление по 

образец, съдържащо данни за правния статус на лицето: наименование, седалище, адрес 

на управление и ЕИК. В заявлението се посочват: 

 Процедурата за извършване на контрол за съответствие, включваща подробно 

посочване на превантивните и контролните мерки, които лицето се задължава да 

приложи, и гаранции за тяхната обективност; 

 Мерките, които контролният орган прилага при установяване несъответствие на 

продуктите със заявената спецификация; 

 Копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще 

извършва/извършват анализи; 

 Данни за техническото оборудване, с което разполага; 

 Данни за броя на неговите служители, тяхната квалификация и опит в контролната 

дейност. 

Заявлението се придружава от: копие на документ за вписване в друг регистър съгласно 

законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна 

по Споразумението за Европейското икономическо пространство; нотариално заверено 

копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска 

служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на 

Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява 

съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012. 

Услугата се заявява на място в Центъра за административно обслужване или чрез 

лицензиран пощенски оператор. Данните за контакт на Центъра за административно 

обслужчване са: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040; ел. адрес: 

edelovodstvo@mzh.government.bg; тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384. За извършване на 

услугата не се предвижда такса. Министерството предоставя и възможност за заявяване 

на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез: 

 Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-

portal/;  

 Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/;  

 Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg.  

Резултатите от услугата се получават на място в Центъра за административно обслужване 

или чрез лицензиран пощенски оператор. За извършване на услугата не се предвижда 

такса. 

Срок за изпълнение на услугата:  

В срок, съгласно Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски 

продукти на Европейския съюз, Министерството на земеделието, храните и горите 

предоставя заповед на министъра на земеделието, храните и горите за одобрение или 

мотивиран отказ. Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите се получава 

от Министерството на земеделието, храните и горите. В случай, че исканата услуга не 

бъде предоставена, можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на 

земеделието, храните и горите. Органът, който осъществява контрол върху дейността на 
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органа по предоставянето на услугата и органът пред, който се обжалва индивидуалния 

административен акт е Върховен административен съд. Получен отказ може да се 

обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

Процедура по одобряване на заявление - спецификация за вписване на храна с 

традиционно специфичен характер в европейския регистър на храните с традиционно 

специфичен характер 

Приложимата нормативна уредба в този случай е Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и 

представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и 

храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за 

контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на 

производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.). Институцията, 

пред която следва да подадете заявление е Министерството на земеделието, храните и 

горите, дирекция „Политики по агрохранителната верига”. 

Необходими документи и начин на подаване -  трябва  да  подадете на гише "Деловодство" 

в Центъра за административно обслужване на министерството лично или  чрез  ваш  

представител   с нотариално заверено пълномощно заявление-спецификация по образец, 

към което се прилагат документите, установени в: 

 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 

2012 г. относно  схемите за качество на селскостопански продукти и храни; 

 Делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за 

допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования 

за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен 

характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои 

процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на 

селскостопанските продукти и храни; 

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти 

на Европейския съюз;   

 Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската 

комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски 

означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с 

продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и 

контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.), както следва: 

- Списък на членовете на групата от производители; 

- Правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации; 

- Декларации от всеки член на групата, че храната се произвежда в 

съответствие с подадената спецификация, както и обем на производство на 

храната за последните 3 календарни години; 

- Кратко описание на помещенията и техническото оборудване; 

- Доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав 

на храните и/или традиционния начин на производство или преработка; 

- Опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците. 

Услугата се заявява на място в Центъра за административно обслужване или чрез 

лицензиран пощенски оператор. Данните за контакт на Центъра за административно 

обслужчване са: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040; ел. адрес: 
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edelovodstvo@mzh.government.bg; тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384. За извършване на 

услугата не се предвижда такса. Министерството предоставя и възможност за заявяване 

на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез: 

 Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-

portal/;  

 Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/;  

 Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg.  

Резултатите от услугата се получават на място в Центъра за административно обслужване 

или чрез лицензиран пощенски оператор. За извършване на услугата не се предвижда 

такса. 

Срок за изпълнение на услугата:  

След приключване на националната процедура, МЗХГ предоставя заповед на министъра 

на земеделието, храните и горите за одобряване внасянето на досието за разглеждане от 

Европейската комисия или мотивиран отказ. Заповедта на министъра на земеделието, 

храните и горите се получава от Министерството на земеделието, храните и горите. В 

случай, че исканата услуга не бъде предоставена, можете да подадете жалба до 

Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите. Органът, който 

осъществява контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата и органът 

пред, който се обжалва индивидуалния административен акт е Върховен 

административен съд. Получен отказ може да се обжалва пред Върховния 

административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

2.2.3. Международна закрила чрез регистрация по Лисабонската 
система 

Актът, който регламентира международната регистрация на географските означения е 

Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната 

международна регистрация от 31 октомври 1958 г. Важно е да се отбележи, че тя 

регламентира международна регистрация само на наименованията за произход. Съгласно 

Лисабонската спогодба понятието “наименование за произход” се определя, както 

следва: географското наименование на една страна, област или местност, което служи 

за означаване на един продукт, който произхожда оттам, и чиито качества или свойства 

се обуславят от географската среда, включваща природните и човешките фактори. 

Лисабонската Спогодба осигурява закрила срещу всякакви присвоявания или имитация, 

дори ако истинският произход на продукта е означен или ако наименованието е 

използвано в превод или придружавано от изрази като “род”, “тип”, “начин”, “имитация” 

или други подобни. 

От 26 февруари 2020 г. в сила е Женевски акт към Лисабонската спогодба за закрила на 

наименованията за произход и тяхната международна регистрация, който установява 

международната система за регистрация и закрила както на наименования за произход, 

така и на географски означения. 

Какво представлява Лисабонската система 

Наименованията за произход (AOs - Appellations of Origin) и географските указания (GIs – 

Geographical Indications) са мощни инструменти за брандиране, в отговор на постоянно 

нарастващото пазарно търсене на качествени продукти с традиционен произход. Те 

спомагат за разграничаване на стоките със специфичен географски произход, които 

притежават определени качества и/или репутация, свързана с този произход, от подобни 

продукти на пазара. Често стоките, носещи AO или GI, представляват значителен дял от 

износа и приходите за много страни, следователно необходимостта от защитата им на 
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възможно най-голям брой пазари, както вътрешни, така и външни. Подобно на други 

права на интелектуална собственост, AO и GI имат териториално измерение и тяхната 

правна защита е ограничена до юрисдикцията(ите), където е предоставено съответното 

право. Освен това разнообразието от правни системи и процедури на национално и 

регионално ниво често прави трудно и скъпо за операторите на AO/GI да осигурят правно 

признаване и адекватна защита на своите AO и GI в други страни. Следователно 

съществува необходимост от глобално ефективно решение, адаптирано към всички 

правни системи, национални или регионални, под формата на общ механизъм за 

международна защита. 

Лисабонската система има установена правна рамка за улесняване на международната 

закрила на AO и GI в 36 договарящи страни, обхващащи 55 държави в Африка, Азия, 

Европа, Латинска Америка и Карибския басейн, без трудностите и разходите за подаване 

и управление на множество регистрации пред различни власти/органи. Чрез единна 

процедура за регистрация в Световната организация за интелектуална собственост 

(СОИС), на един език и само с един набор от такси в една валута, Лисабонската система 

предоставя защита на регистрирани AO и GI в няколко държави, въз основа на 

единствения правно обвързващ международен регистър. Лисабонската система може да 

се използва за защита на AO и GI за всякакъв вид продукти, като селскостопански и 

хранителни продукти, природни, занаятчийски и дори промишлени стоки.  

За да отговарят на условията за международна закрила съгласно Лисабонската система, 

AO и GI трябва вече да бъдат защитени като такива в своята договаряща страна по 

произход посредством законодателни или административни разпоредби, съдебни 

решения или каквато и да е форма на регистрация. Лисабонската система оставя 

достатъчно гъвкавост относно това как тази защита може да бъде формализирана на 

национално или регионално ниво, което се определя от приложимото вътрешно 

законодателство на договарящата страна по произход (напр. вътрешна закрила може да 

се осъществи чрез sui generis или системи за търговски марки, специални укази , 

етикетиране или закони за нелоялна конкуренция и др.). 

След извършване на официална проверка на международната заявка, СОИС уведомява 

другите договарящи страни по Лисабонското споразумение или Женевския акт на 

Лисабонското споразумение, според случая, за всяка получена нова регистрация. След 

това всяка договаряща страна е свободна да реши дали да защити новорегистриран AO/GI 

или да откаже защита на своя територия. Отказите могат да бъдат издавани на всякакви 

съществени основания, съществуващи в националната/регионалната рамка и трябва да 

бъдат изпратени до СОИС в рамките на една година от нотификацията за новата 

регистрация. 

За разлика от други глобални системи за регистрация на интелектуална собственост, 

основното предимство на Лисабонската система е, че тя ясно дефинира минималното 

ниво на защита, което се предоставя на международно регистрираните AO/GI. От 

договарящите се страни се изисква да защитават регистрираните AO/GI на своите 

територии срещу всякаква узурпация и имитация, дори ако е посочен истинският 

произход на продукта или ако AO/GI се използва в преведена форма или е придружен от 

термини като „вид ,“ „тип“, „направа“, „имитация“ или други подобни. 

Лисабонската система също така защитава регистрираните AO/GI срещу всякакви други 

заблуждаващи практики по отношение на истинския произход или естеството на стоките. 

Веднъж регистрирани по Лисабонската система, AO/GI вече не могат да се считат за 

станали общи термини, служещи за обозначаване на вид продукт в онези договарящи 

страни, които не са им отказали защита. Основата за такава защита е единственият 

правно обвързващ международен регистър за AO/GI, който може да се приложи пряко в 
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множество юрисдикции. Това прави защитата особено ефективна и значително облекчава 

тежестта на доказване, когато операторите на AO/GI се стремят да наложат защита на 

своите AO/GI в чужбина. 

Съгласно Лисабонската система, след като AO/GI бъде регистриран, последващата 

международна закрила е потенциално неограничена във времето, тъй като не е 

необходимо да се плаща допълнителна такса за подновяване на регистрацията. По 

принцип международната закрила е валидна, докато AO/GI остава защитена в 

договарящата страна по произход, при условие на отказ в рамките на предписания срок 

или обезсилване на нейното действие на територията на договаряща страна. 

Както бе упоменато Лисабонската международна система за наименованията за произход 

и географските означения е практично и рентабилно решение за международната 

регистрация на наименованията за произход (AOs - Appellations of Origin) и географските 

означения (GIs – Geographical Indications) и предлага защита в 36 договарящи се страни, 

обхващащи до 55 държави в Африка, Азия, Европа, Латинска Америка и Карибите. 

Посредством единна процедура за регистрация в Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС), на един език и само с един набор от такси в една 

валута, Лисабонската система предоставя защита на регистрирани наименования за 

произход и географски означения в няколко държави, въз основа на единствения правно 

обвързващ международен регистър, т.е. без трудностите и разходите за подаване и 

управление на множество регистрации пред различни органи. Съгласно актуализиран 

статус на Лисабонската спогодба към 29.07.2022 г. списъкът на договарящите страни 

включва 38 държави, между които и България (пълният списък на договарящите страни 

е представен по-долу в таблицата). 

No Договаряща страна Дата, на която 

държавата е 

станала страна по 

Споразумението 

Дата, на която 

държавата е станала 

страна по Стокхолмския 

(или Лисабонския) акт 

Дата, на която 

държавата е 

станала страна по 

Женевския акт 

1.  Албания 08.05.2019 Стокхолм: 08.05.2019 26.02.2020 

2.  Алжир 5.07.1972 Стокхолм: 31.10.1973 - 

3.  Босна и Херцеговина 04.07.2013 Стокхолм: 04.07.2013 - 

4.  България 12.08.1975 Стокхолм: 12.08.1975 - 

5.  Буркина Фасо 2.09.1975 Стокхолм: 2.09.1975 - 

6.  Кабо верде - - 06.07.2022 

7.  Камбоджа - - 26.02.2020 

8.  Конго 16.11.1977 Стокхолм: 16.11.1977 - 

9.  Коста Рика 30.07.1997 Стокхолм: 30.07.1997 - 

10.  Кот д'Ивоар - - Все още не е в сила 

11.  Куба 25.09.1966 Стокхолм: 8.04.1975 - 

12.  Република Чехия 1.01.1993 Стокхолм: 1.01.1993 - 

13.  Корейска народно-

демократична република 

4.01.2005 Стокхолм: 4.01.2005 26.02.2020 

14.  Доминиканска република 17.01.2020 Стокхолм: 17.01.2020 - 

15.  Европейски съюз (ЕС) - - 26.02.2020 

16.  Франция 25.09.1966 Стокхолм: 12.08.1975 21.04.2021 
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17.  Габон 10.06.1975 Стокхолм: 10.06.1975 - 

18.  Грузия 23.09.2004 Стокхолм: 23.09.2004 - 

19.  Гана - - 03.02.2022 

20.  Хаити 25.09.1966 Лисабон:  25.09.1966 - 

21.  Унгария 23.03.1967 Стокхолм: 31.10.1973 10.09.2021 

22.  Иран (Ислямска 

република) 

9.03.2006 Стокхолм: 9.03.2006 - 

23.  Израел 25.09.1966 Стокхолм: 31.10.1973 - 

24.  Италия 29.12.1968 Стокхолм: 29.12.1968 - 

25.  Лаоска народно-

демократична република 

- - 20.02.2021 

26.  Мексико 25.09.1966 Стокхолм: 26.01.2001 - 

27.  Черна гора 3.06.2006 Стокхолм: 3.06.2006  - 

28.  Никарагуа 15.06.2006 Стокхолм: 15.06.2006 - 

29.  Северна Македония 6.10.2010 Стокхолм: 6.10.2010 - 

30.  Оман - - 30.06.2021 

31.  Перу 16.05.2005 Стокхолм: 16.05.2005 - 

32.  Португалия 25.09.1966 Стокхолм: 17.04.1991 - 

33.  Република Молдова 5.04.2001 Стокхолм: 5.04.2001 - 

34.  Самоа - - 26.02.2020 

35.  Сърбия 1.06.1999 Стокхолм: 1.06.1999  - 

36.  Словакия 1.01.1993 Стокхолм: 1.01.1993 - 

37.  Швейцария - - 1.12.2021 

38.  Того 30.04.1975 Стокхолм: 30.04.1975 - 

39.  Тунис 31.10.1973 Стокхолм: 31.10.1973 - 

 

Лисабонската система може да се използва за защита на наименования за произход и 

географски означения за всякакъв вид продукти, като селскостопански и хранителни 

продукти, природни, занаятчийски и дори промишлени стоки.  Общият брой регистрирани 

международни регистрации на наименования за произход по Лисабонската спогодба е 

1004 броя съгласно Публикация на Международното бюро на Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС) към 2019 г. Интересно е да се отбележи и фактът, че 

България се нарежда на пето място по заявителска активност, с общо 33 броя 

международни регистрации. 

Кой може да се възползва от Лисабонската система 

Можете да използвате Лисабонската система, за да защитите вашето наименование за 

произход (AO) или географско указание (GI) в международен план, ако: 

 AO/GI, които искате да регистрирате, е свързан с една (или повече) от 

договарящите се страни по Лисабонската система: за тази цел географският район 

на произход (или производство) на AO/GI трябва да се намира в територия на 

(поне) една договаряща страна (т.е. договарящата страна на произход); и 
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 Съгласно законодателството на договарящата страна по произход, вие сте 

бенефициент на AO/GI (т.е. физическо лице или юридическо лице, което има 

право да го използва) или друго физическо или юридическо лице, което има 

юридическо право да отстоява правата на бенефициентите или други права в 

AO/GI; и 

 AO/GI вече е признат и защитен като такъв в своята договаряща страна по произход 

по силата на вътрешно правно наименование, като регистрация, законодателен 

или административен акт, съдебно или административно решение (забележка: 

националното наименование за защита е основата и условието за по-нататъшната 

валидност на международната регистрация по Лисабонската система). 

Тези предпоставки за използване на Лисабонската система трябва да бъдат проверени 

спрямо вътрешното законодателство на договарящата страна по произход на AO/GI. В 

обобщение, Лисабонската система може да се използва от физически или юридически 

лица, които имат право да използват (или да предявяват други права върху) AO/GI, 

произхождащи от договаряща страна. За разлика от други глобални системи за 

регистрация на интелектуална собственост, мястото на пребиваване, националността или 

установяването на бизнеса на потребителя не е от значение за ползването на 

Лисабонската система. Това, което има значение, е връзката между AO/GI и (поне) една 

от договарящите страни по Лисабонската система. 

Как можете да използвате Лисабонската система 

Като първа стъпка, бенефициерите или другите лица/организации, които имат право да 

отстояват правата на бенефициерите или други права в наименованието за произход (AO) 

или географското указание (GI), трябва да се обърнат към своя компетентен орган (на 

съответната държава), за да се извърши предварителна проверка дали съществуват 

предпоставките за регистриране на съответното AO/GI в Лисабонската система. 

Компетентният орган след това може да подаде заявлението до Световната организация 

за интелектуална собственост (СОИС) от името на бенефициента, като по този начин става 

основна точка за контакт за всички комуникации относно жизнения цикъл на AO/GI 

(например откази, предоставяне на защита и т.н.). Съгласно Женевския акт договарящите 

страни могат да използват специална декларация, за да разрешат на бенефициенти и 

други субекти с право да подават заявления директно до СОИС без посредничеството на 

компетентен орган (директно подаване). Заявлението трябва да бъде подадено в 

съответствие с предписаните задължителни изисквания, като се използва официалният 

формуляр, предоставен за тази цел, на английски, френски или испански език, и трябва 

да бъде подписано от компетентния орган или лицата или образуванията, които го 

представят. Съгласно Женевския акт може да бъде изискана допълнителна декларация 

(например допълнителна информация за AO/GI), за да се гарантира защита в конкретни 

договарящи страни, които ги изискват. Женевският акт също така въвежда възможността 

договарящите страни да подават съвместно заявление за регистрация на AO/GI с 

произход от трансграничен географски район (т.е. зона, обхващаща съседни договарящи 

страни) чрез определяне на общ компетентен орган. 

След официално разглеждане на заявлението, СОИС регистрира AO или GI в 

Международния регистър на Лисабонската система и уведомява за новата регистрация 

другите договарящи страни по Лисабонското споразумение (актове от 1958 и 1967 г.) 

и/или по Женевския акт на Лисабонско споразумение. Международната регистрация носи 

датата, на която заявлението е получено в надлежна форма от СОИС и остава валидна 

без необходимост от подновяване, докато защитата продължава да се предоставя в 

договарящата страна по произход. AO и GI, регистрирани в Лисабонската система, са 

защитени в юрисдикцията на всяка договаряща страна по Лисабонското споразумение или 

Женевския акт, според случая, от датата на международната регистрация (или от датата 
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на присъединяване на договарящата страна, ако присъединяването влиза в сила след 

датата на международна регистрация), ако договарящата страна не е уведомила за отказ 

или е нотифицирала декларация за предоставяне на закрила. 

Всяка договаряща страна може да откаже защита на международна регистрация при три 

условия: (1) отказът трябва да бъде съобщен на СОИС в рамките на една година от датата 

на получаване на уведомлението за регистрация, (2) основанията, на които се основава 

отказът, трябва да бъдат посочени в декларацията за отказ заедно с (3) наличните 

съдебни или административни средства за оспорване на отказа и техните приложими 

срокове. Съгласно Лисабонската система отказите могат да бъдат издавани на всяко 

материално основание, установено от правото на договаряща страна, въпреки че на 

практика най-честите основания за отказ са предходни противоречиви права (като 

предишни добросъвестни търговски марки), генеричност и неспазване на регистрирания 

термин с определенията за AO или GI, установени от Лисабонското споразумение или 

Женевския акт на Лисабонското споразумение, според случая. 

Отказът може да бъде пълен (когато се отнася до цялото наименование на AO/GI) или 

частичен (когато се отнася само до определени елементи от името на AO/GI или, 

например, когато защитата на новия AO/ GI се отказва само по отношение на предишно 

противоречиво право, защитено в споменатата договаряща страна). Отказът може да бъде 

уведомен до СОИС от компетентен орган по искане на заинтересована страна или 

служебно, ако вътрешното законодателство го позволява. Отказите не са неотменими, но 

могат да бъдат оттеглени, изцяло или частично, по всяко време от органа, който ги е 

уведомил. Отказите се оттеглят или чрез уведомление за оттегляне, или чрез 

уведомление за предоставяне на защита. 

След като AO/GI бъде регистриран съгласно Лисабонската система, валидността и 

продължителността на международната му регистрация зависи от националния законов 

титул на закрила. AO и GI остават защитени в другите договарящи страни (при всякакъв 

отказ), стига да са защитени в своята договаряща страна по произход. След като AO/GI 

бъде регистриран съгласно Лисабонската система, валидността и продължителността на 

международната му регистрация зависи от националния законов титул на закрила. AO и 

GI остават защитени в другите договарящи страни (при всякакъв отказ), стига да са 

защитени в своята договаряща страна по произход. Независимо от това, след като 

международна регистрация бъде успешно записана в международния регистър и 

защитена в другите договарящи страни, които не са уведомили за отказ, все още могат 

да настъпят други промени. Действието на международна регистрация може да бъде 

обезсилено, изцяло или частично, в договаряща страна. Обезсилването обаче може да се 

произнесе само след като на бенефициентите е дадена възможност да защитят правата 

си и обезсилването вече не подлежи на обжалване. Освен това компетентният орган на 

договарящата страна по произход може да подаде искане за промяна на международната 

регистрация до СОИС след заплащане на такса. Такава промяна може да се отнася до 

бенефициерите, географския район на производство (или произход), националното 

правно заглавие на закрила или самата договаряща страна по произход. И накрая, 

компетентният орган на договаряща страна може по всяко време да уведоми СОИС за 

отказ за защита на AO или GI в една или някои (но не всички) от договарящите страни, 

както и за отмяна на регистрацията от международния регистър като цяло. Отказите, 

подобно на отказите, могат да бъдат оттеглени по всяко време. 

Какви са ползите от новия Женевски Акт? 

Женевският акт от Лисабонското споразумение за наименованията за произход и 

географските указания („Женевският акт“) е приет през 2015 г. за модернизиране на 

Лисабонската система. Женевският акт разширява защитата до по-широката категория 
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географски указания (ГУ) в допълнение към наименованията за произход (AO), като по 

този начин позволява на повече продукти (т.е. тези, които не отговарят на изискванията 

в по-строгата категория AO) да се възползват от предлагания механизъм за международна 

закрила по Лисабонската система. Освен това Женевският акт отваря Лисабонската 

система за присъединяване на някои междуправителствени организации (като 

Европейския съюз или Африканската организация за интелектуална собственост). 

Благодарение на тази допълнителна гъвкавост потребителите на Лисабон от различни 

географски области вече могат да осигурят защита на своите AO/GI на нови важни пазари. 

Женевският акт потвърждава ефективното ниво на защита, което вече е предоставено от 

Лисабонското споразумение за АО и също така го разширява до ГУ. Договарящите страни 

по Женевския акт трябва да осигурят правните средства за предотвратяване на 

използването на международно регистриран AO/GI по отношение на стоки от същия вид, 

стоки от различен вид или услуги при определени условия. Те трябва също така да 

осигурят правните средства за предотвратяване на всякакво използване, равно на 

имитация на AO/GI. 

Обобщение на закрилата, предоставена съгласно Женевския акт: 

Женевският акт изисква от договарящите страни да осигурят правните средства за 

предотвратяване на: 

 Използване на регистрирано AO/GI върху стоки от същия вид, когато стоките не 

са с произход от района на произход или не отговарят на други изисквания за 

използване на AO/GI; 

 Използване на регистрираното AO/GI върху стоки от различни видове или услуги 

само при определени условия (т.е. когато се подразбира връзка с репутацията на 

AO/GI и/или с бенефициентите на AO/GI, размиване или нечестно използване на 

репутацията на AO/GI или накърняване на интересите на бенефициентите); 

 Всяка имитация на AO/GI, дори ако е посочен истинският произход на стоките или 

когато AO/GI се превежда или използва с термини като „тип“, „стил“, „вид“ и т.н. 

(напр. „френски стил”); 

 Всяка друга заблуждаваща практика по отношение на истинския произход, 

произхода или естеството на стоките. 

Освен това, съгласно Закона от Женева, договарящите страни отказват или анулират 

регистрацията на по-късна търговска марка, ако използването на такава търговска марка 

би довело до една от ситуациите, обхванати от параграфи № (1), (2) и (3) по-горе. И 

накрая, Женевският акт потвърждава принципа, че международно регистрираните АО и 

ГУ вече не могат да се считат за станали общи термини в тези договарящи страни, които 

не са им отказали защита. В същото време Женевският акт пояснява, че когато 

определени елементи от наименованието или обозначението, съставляващи AO или GI, 

имат общ характер в договарящата страна по произход, тяхната защита не се изисква от 

другите договарящи страни. 

Като консолидира съществуващия обхват на закрила, Женевският акт допълнително 

развива гъвкавостта на Лисабонската система, като взема предвид различните 

национални и регионални средства за защита. Договарящите страни остават свободни да 

избират вида на законодателството, съгласно което да защитават международно 

регистрираните AO и GI. Следователно е осигурена максимална гъвкавост по отношение 

на това как международните стандарти за защита могат да бъдат приложени на 

национално ниво чрез системи sui generis или търговски марки или други правни 

средства, при условие че националното или регионалното законодателство отговаря на 

материалните изисквания на Женевския акт. Освен това, Женевският акт засилва 

гаранциите за предишни права на трети страни (като лични имена, сортове растения и 
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наименования на породи животни, използвани в хода на търговията) и изяснява връзката 

между защитените термини и предходните добросъвестни права върху търговска марка, 

като се вземат предвид различни принципи (приоритет и съвместно съществуване), 

прилагани на национално и регионално ниво. И накрая, Женевският акт уточнява, че от 

договаряща страна не се изисква да защитава наименование или индикация, които преди 

международната регистрация вече се считат за генерични на нейна територия. 

Женевският акт също така въвежда няколко процедурни нововъведения, целящи да 

направят Лисабонската система по-достъпна, като например възможността за подаване 

на директно заявление до СОИС (директно подаване), което се дава на бенефициерите 

на AO и GI (в зависимост от решението на тяхната договаряща страна да разрешаване на 

такава опция) и 50-процентното намаление на таксите, които се плащат от най-слабо 

развитите страни за международни регистрации и техните модификации (да се прилага 

от 26 февруари 2023 г.). Друго важно нововъведение се състои във възможността 

договарящите страни да подадат съвместно заявление за регистрация на AO/GI с 

произход от трансграничен географски район (т.е. зона, обхващаща съседни договарящи 

страни). Освен това, при присъединяване към Женевския акт, всяка договаряща страна 

може да постави закрилата на своя територия в зависимост от изпълнението на едно или 

няколко допълнителни (по избор) условия, като изисква (чрез официална декларация): 

 допълнителна информация относно връзката между качеството, репутацията или 

характеристиките на стоката и нейния географски произход; 

 индивидуална такса за покриване на разходите за разглеждане по същество на 

нова заявка за международна регистрация (плюс възможна административна 

такса, свързана с използването от бенефициентите на AO/GI в тази договаряща 

страна); 

 заявлението да бъде подписано от лице, което има правомощие да отстоява 

правата, предоставени от AO/GI и/или да бъде придружено от декларация за 

намерение за използване. 

Иновациите и гъвкавостта, въведени от Женевския акт, значително разширяват 

хоризонтите на Лисабонската система до по-широко икономическо и географско 

измерение. Чрез достъпна и рентабилна процедура Лисабонската система сега предлага 

нов и по-лесен начин (т.е. географски указания) за производителите да защитават своите 

наименования в международен план, както и по-голяма възможност за техните стоки да 

навлизат на много повече пазари (включително регионални пазари като Европейския 

съюз). Същевременно запазвайки правата на трети страни, Женевският закон гарантира 

правна сигурност на бенефициентите на AO/GI по отношение на защитата на техните 

права в другите договарящи страни и предоставя точна информация на потребителите 

относно качеството и произхода на стоките, защитени с такива наименования или 

обозначения. За много страни стоките, носещи AO или GI, представляват значителен дял 

от износа. Женевският акт им помага да получат признание и защита за своите AO/GI на 

възможно най-голям брой пазари в замяна на минимум формалности и разходи. 

Кой може да се присъедини към Лисабонската спогодба?  

Всяка страна, страна по Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, 

може да се присъедини към Лисабонската спогодба (Акт от 1967 г.) и Женевския акт на 

Лисабонската спогодба. Освен това, Женевският акт отвори Лисабонската система за 

присъединяване на държави, страни по Конвенцията на СОИС (при условие, че тяхното 

законодателство е в съответствие с разпоредбите на Парижката конвенция относно 

наименованията за произход, географските указания и търговските марки) и някои 

междуправителствени организации, които са били надлежно упълномощени за тази цел 
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и могат да предоставят регионални заглавия на закрила за географски указания (като 

Европейския съюз, който се присъединява през ноември 2019 г.). 

Международната регистрация по реда на Лисабонската спогодба в няколко стъпки 

Чрез международната регистрация по реда на Лисабонската спогодба наименованието за 

произход получава същия обем на правна закрила, която би се получила чрез национални 

заявки и последващи национални регистрации, подадени отделно в различни страни, в 

които е регламентирана такава закрила. Лисабонската спогодба се администрира от 

Световната организация за интелектуална собственост със седалище в Женева, 

Швейцария. Единственото условие за приемане на заявка за международна регистрация 

е наименованието за произход да е регистрирано в националното ведомство по 

индустриална собственост на страната на произхода му. Така с една единствена заявка, 

подадена чрез Патентното ведомство може да се осигури защита за всички 36 договарящи 

се страни по Лисабонската спогодба за международна регистрация на наименования за 

произход. Важна особеност на тази система е ограничението, че се закрилят само 

наименования за произход. 

Процедурата по регистрация на наименования за произход по реда на Лисабонската 

Спогодба е следната:  

Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице, след като е регистрирало 

съответното наименование за произход в страната на произхода, може да подаде чрез 

Ведомството на тази страна заявка до Международното бюро на Световната организация 

за интелектуална собственост (СОИС) за международна регистрация на същото 

наименование за произход. 

Съдържание на заявката: 

 страната на произхода; 

 националното ведомство; 

 наименованието за произход и транслитерация; 

 ползвателя / ползвателите на наименованието за произход и адрес; 

 стоката, за която се отнася наименованието за произход; 

 областта на производство на стоката; 

 правната разпоредба или съдебното решение или националната регистрация, 

които признават закрилата на наименованието за произход в страната на 

произхода; 

 дата и подпис на компетентния орган; 

 такса за регистрация – 1000 шв. франка. 

Чрез международната заявка и неговата регистрация наименованието за произход 

получава същия обем на правна закрила, която би се получила чрез заявки, подадени 

отделно във всяка страна. Единственото условие за предприемане на международна 

регистрация е наименованието за произход да е регистрирано в страната на произхода. 

Без такава регистрация заявителят не може да подаде заявка в Международното бюро на 

СОИС. 

Международното бюро завежда молбата за международна регистрация и я вписва в 

международния регистър на наименованията за произход. 

След това Международното бюро съобщава за извършената регистрация на Ведомствата 

на страните членки на Лисабонската спогодба. 

В едногодишен срок от получаването на уведомлението за регистрация, закрилата може 

да бъде отказана на територията на всяка отделна страна, ако Ведомството на тази страна 

установи пречка за допускане на закрила по своето национално законодателство. 
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Следователно до изтичането на едногодишния срок за възражения международната 

заявка има статут на национална заявка. 

Международното бюро уведомява незабавно Ведомството на страната на произхода за 

всяко уведомление за отказ на регистрация, направено от Ведомството на друга страна. 

Заинтересованото лице ще може да прибегне в тази друга страна до всички съдебни и 

административни интервенции, които са на разположение на гражданите на тази страна. 

Международната регистрация се поддържа докато наименованието за произход се 

закриля в държавата на произхода. 

Системата за международна регистрация на наименованията за произход по спогодбата 

се администрира от Международното бюро на Световната организация за интелектуална 

собственост (СОИС), което се намира в Женева, Швейцария. То поддържа 

международния регистър и публикува данните за регистрацията в специалния Бюлетин 

на международните наименования за произход. 

България е страна, известна със много специфични продукти, сред които е 

регистрираното наименование за произход – българско розово масло. Наричано “течното 

злато” на България, то е едно от най-качествените в света и съответно държи най-висока 

цена - над 5000 евро за килограм. Българско розово масло е регистрирано като 

наименование за произход още през 1976 г. по национален ред и през 1980 г. по 

международен ред. Световно известен български продукт е и българското кисело мляко, 

което съдържа уникалната бактерия Lactobacillus Bulgaricus, която съществува само в 

България и придава уникалните му свойства. Българско кисело мляко е регистрирано 

като наименование за произход още през 1974 г. по национален ред и през 1978 г. по 

международен ред. 

За съжаление българските производители все още недооценяват в достатъчна степен 

ползите от регистрацията на географските означения и най-вече вписването като 

ползватели към вече съществуващи такива. Това вероятно се дължи на факта, че правото 

върху географските означения не е изключително, а колективно и налага съвместни 

действия и сдружаване на производители от дадения район. Те трябва да си поделят 

действията за проучване на разходите и инициативите по закрилата, мерките за контрол, 

както, разбира се, и съответните ползи, произтичащи от регистрацията и използването 

на географско означение. Географското означение, за разлика от марката, не 

разграничава, а обединява производителите на дадени стоки, живеещи и извършващи 

производствената си дейност в даден географски район в определена географска среда. 

Правото върху наименованието за произход и географското указание е колективно право, 

което може да се упражнява от повече от един производител без ограничения във 

времето, и което не може да бъде монополизирано от един собственик. Към вече 

регистрирано географско означение може да се присъедини всеки производител, фирма, 

физическо лице, което упражнява производствената си дейност в дадения географски 

район, и качествата на произвежданите стоки отговарят на качествата и специфичните 

особености на регистрирано географско означение. Ето защо, е препоръчително всички 

производители, чиято продукция носи характерни за района свойства, да предприемат 

съответни действия по заявяване и регистрация на географски означения както на 

национално ниво, така и за територии извън страната - било на ниво ЕС, било чрез 

Лисабонската спогодба за международна регистрация на наименования за произход. 

В заключение може да се обобщи, че закрилата на географските означения носи висок 

икономически ефект за пазарната икономика на страната и голям социален и културен 

залог за издигане индивидуалното и уникално качество на българските продукти, 

дължащи се на уникалността на природата и богатия национален опит. Тези традиции в 

популяризирането и утвърждаването на българските географски означения стават важни 
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в процеса на рекламиране на страната ни. Географските означения са носители на висока 

добавена стойност за продуктите, които означават. Тази стойност се калкулира един път 

в крайните цени на стоките (повишението на цената е близо с 20% спрямо аналогичен 

продукт, който не носи географско означение) и втори път - в допълнителната печалба, 

която реализират техните производители. 

2.3. Регистри и инструменти за търсене 

Наименованията на продукти, за които са подадени заявления за регистрация като 

географски означения или храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), или които 

са регистрирани като географски означения или ХТСХ, са посочени в следните регистри 

и инструменти за търсене: 

 Информация за регистрираните в Република България географски означения може 

да бъде намерена на страницата на Патентното ведомство. В официалния си 

бюлетин (https://www.bpo.bg/bg/publikacii/bulletin) ПВ публикува всички 

регистрирани географски означения и последващите промени, свързани с тях. 

Освен това съществува Държавен регистър на географските означения 

(https://portal.bpo.bg/web/guest/bpo_online/-/bpo/gi-search). Регистърът е 

публичен. 

 eAmbrosia — правен регистър на имената на селскостопански продукти и храни, 

вина и спиртни напитки, които са регистрирани и защитени в целия ЕС. Осигурява 

директен достъп до информация за всички регистрирани географски означения, 

включително правните инструменти за закрила и спецификациите на продуктите. 

Той също така показва ключови дати и връзки за заявления и публикации преди 

географските указания да бъдат регистрирани. Уеб адресът на регистъра е: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/;   

Информация за традиционните термини за вино и храните с традиционно 

специфичен характер можете да намерите на този уеб адрес в раздел Свързани 

връзки, както следва: 

Традиционни наименования, защитени в Европейския съюз за вино: 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tdt  

Храни с традиционно специфичен характер: https://ec.europa.eu/info/food-

farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-

indications-register/tsg  

 GIview — Инструмент за търсене на географски указания на Мрежата на ЕС за 

интелектуална собственост. GIview е онлайн инструмент за справка, който 

позволява на всеки ползвател на интернет да търси всякакви видове 

селскостопански географски указания, които са защитени:  

- В Европейския съюз 

- Съгласно Женевския акт на Лисабонската спогодба 

- Съгласно споразумения на ЕС, свързани както със защитени в ЕС географски 

указания на държави, които не са членки на ЕС, така и със защитени географски 

указания на ЕС в съответните държави, които не са членки на ЕС 

Уеб адресът на търсачаката е: 

https://www.tmdn.org/giview/.  

 Няма изчерпателен начин за търсене на всички географски означения, 

регистрирани в целия свят. Заинтересованата страна може да се свърже със 

съответната национална служба за интелектуална собственост, която може или не 

може да предложи база данни с възможност за търсене на ГО, регистрирани на 

https://www.bpo.bg/bg/publikacii/bulletin
https://portal.bpo.bg/web/guest/bpo_online/-/bpo/gi-search
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tdt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tdt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tsg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tsg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/tsg
https://www.tmdn.org/giview/
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тяхна територия. Указател на службите по интелектуална собственост е достъпен 

на уебсайта на СОИС тук: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp. Базата данни 

Lisbon Express на WIPO за търсене на ГО, регистрирани по Лисабонската система, 

също може да бъде прегледана тук:https://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/search-

struct.jsp. 
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II. ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО 
ОЗНАЧЕНИЕ 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАИМЕНОВАНИЕ 
ЗА ПРОИЗХОД/ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ  

Предложеният пакет документация за регистрация на географско означение е актуален 

към периода на разработване на настоящото проучване – месец декември 2022 г. Всички 

предложени в проучването формуляри за национална регистрация на наименование за 

произход/географско указание са достъпни в електроенен вариант на официалната 

страница Патентното ведомство в България и препоръката е да преди подготовка на 

документи за регистрация да се извърши консултация с официалните източници на 

информация - https://www.bpo.bg/bg/obekti/geografski-oznacheniya/geo-blanki-i-

ukazaniya. 

1.1. Заявка за регистрация на наименование за произход/географско 
указание пред ПВ  

Попълва се от Патентното ведомство 

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52, вх. Б 
София 1040 
Тел. +359 2 9701 321,   Факс +359 2 87 35 258 
БНБ-ЦУ в лева  
IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01 
BIC BNBGBGSD 

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

НА  НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД      ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ  
1. Заявител 

Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ 
      
ЕГН/ЕИК: 
      
Постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване/седалище и адрес 
на управление: 
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано:  
      
Трите имена на представляващия юридическото лице: 
                                                 

Държава:       
(по постоянен адрес/седалище) 

 
Код на страната:                    
 
Телефон:        
 
е - поща:        

 Име, презиме и фамилия; наименование и адрес на кирилица на 

чуждестранните заявители:       

2. Пълномощник: 

 Представител по индустриална собственост                         рег. №       

 Съдружие на представители по индустриална собственост  рег. №         

 Дружество на представители по индустриална собственост рег. №         

 Адвокат   

 Съдружие на адвокати      

 Дружество на адвокати    

 Лице, предоставящо услуги еднократно или временно в РБ 

https://www.bpo.bg/bg/obekti/geografski-oznacheniya/geo-blanki-i-ukazaniya
https://www.bpo.bg/bg/obekti/geografski-oznacheniya/geo-blanki-i-ukazaniya
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Име, презиме, фамилия на лицето или наименование на 
съдружието/дружеството 
      
ЕИК/БУЛСТАТ (само за  съдружие/дружество):  
      
Име, презиме, фамилия и длъжност на законния представител на 
съдружието/дружеството (само за  съдружие/дружество): 
      
Адрес (град, улица, номер, пощ. код): 
       
 
 
 

Държава:       
(по постоянен адрес/седалище) 
 

Код на страната: 
 
Телефон:       
 
е - поща:       
 
 

3. Адрес за водене на кореспонденция в Република България (град, 
улица, номер, пощ. код):  
      

Телефон:        
е-поща:       

4. Наименование на географското означение 
      
 
5. Стока        
      

6. Описание на границите на географското място (местност, район, страна)  
      
      
 
 
 

7. Описание на стоката:  
1.   Данни за физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики: 
      
      

2.   Описание на традиционния местен метод за производство 
      
 
 3.   Характеристики на стоката, указващи връзката им с географската среда или географския произход: 
      
      
 
4.   Влияние на природни и човешки фактори върху свойствата или особеностите на стоката 
      
      
 
 8. Данни за регистрацията на     наименование за произход    географско означение в страната    на 

произхода: 
Номер на документа:             дата:               държава:         

Приложения   

 пълномощно            превод 

 копие от документ за регистрация на географското означение в страната на произход   превод 

 документ за платени такси за за заявяване и експертиза       N         дата         

 удостоверение, че заявителят упражнява производствена дейност в определеното географско място 

 препис от заповедта определяща границите на географското място, качествата или особеностите на 

стоките, връзката на тези качества или особености с географската среда или географския произход 

 Карта      скица на географското място 

 други (да се изброят)         

 
Заявявам искането си за регистрация на  наименованието за произход  географското указание, 
представено с настоящото искане и вписване като ползвател                                             
            
Подпис:                     
                              /име,  длъжност/ 
Подписва се от заявителя (заявителите) или от пълномощника, като под подписа се посочват трите имена 
и длъжността, когато заявителят е юридическо лице. Когато заявителят е едноличен търговец или 
юридическо лице заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. 
Когато заявката се подава чрез пълномощник, той носи отговорност за достоверността на всички 
приложени документи и преводи. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД / ГЕОГРАФСКО 

УКАЗАНИЕ 

Настоящите указания са валидни за заявка, която се попълва на хартиен носител. 

Данните в заявката се попълват ясно и четливо на български език. Изборът на данните се извършва чрез 

отбелязване на знака "Х" в предвидения за целта квадрат. Заявката се подава в Патентното ведомство в един 

екземпляр. 

В заглавната част се отбелязва обектът, за който се отнася заявката за регистрацията на географското 

означение - наименование за произход или географско указание. 

В определените с цифри от 1 до 8 полета се попълват следните данни: 

1. Заявител(и) - име/наименование на заявителя (физическо или юридическо лице). Когато заявителят е 

физическо лице, в заявката се посочват името, презимето и фамилията; гражданството; ЕГН или личен 

номер, ако има такъв; постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване, телефон и електронен адрес. 

Когато заявителят е юридическо лице, в заявката се посочват наименованието и видът на юридическото лице 

в съответствие с регистрацията му; ЕИК, БУЛСТАТ или еквивалентен номер за чуждестранните юридически 

лица; седалище и адрес на управление; държавата, по законодателството на която е учредено, както и 

електронен адрес. За всяка промяна в адреса си, заявителят е длъжен да уведоми Патентното ведомство. 

2. Пълномощник - попълва се когато, заявителят подава заявката чрез пълномощник като се отбелязва 

със знака "х" в предвидения за целта квадрат качеството на пълномощника. Когато пълномощникът е 

представител по индустриална собственост, за същия се посочват: име, презиме и фамилия, адрес, 

където упражнява дейност и получава кореспонденция, номер в Регистъра на представителите по 

индустриална собственост, телефон, факс и електронен адрес за връзка. Когато пълномощникът е 

Съдружие или Дружество на представители по индустриална собственост, за същото се посочват: 

наименование и ЕИК/БУЛСТАТ, име, презиме и фамилия на законния представител, адрес, където упражнява 

дейност и получава кореспонденция, номер в Регистъра на дружествата и съдружията на представители по 

индустриална собственост, телефон, факс и електронен адрес за връзка. Когато пълномощникът е 

адвокат, за същия се посочват: име, презиме и фамилия, адрес, където упражнява дейност и получава 

кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес за връзка. Когато пълномощникът е Съдружие или 

Дружество на адвокати, за същото се посочват: наименование и БУЛСТАТ, име, презиме и фамилия на 

законния представител, телефон, факс, електронен адрес за връзка. Прилага се и пълномощно. 

3. Адрес за кореспонденция в Република България и е-поща – посочва се адресът, на който ще се води 

кореспонденцията, ако няма пълномощник по искането. Когато не е посочен адрес за кореспонденция и няма 

пълномощник, кореспонденцията се води на адреса на заявителя, посочен първи в искането. В случай, че 

заявителите са повече от един, те следва да посочат общ адрес за водене на кореспонденцията в Република 

България. За всяка промяна на адреса за кореспонденция, заявителят е длъжен да уведоми Патентното 

ведомство. 

4. Наименование на географското означение - изписва се наименованието на географското означение.  

5. Стока - изписва се стоката и номера на класа по МКСУ.  

6. Описание на границите на географското място (местност, район, страна) - описват се границите на 

географското място, определени и установени от съответното централно ведомство със заповед на 

ръководителя му (чл. 89, ал. 2 от ЗМГО). 
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7. Описание на стоката - описват се качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези 

качества или особености с географската среда или с географския произход, които са определени и 

установени от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му (чл. 89, ал. 2 от ЗМГО). 

8. Данни за регистрацията на – посочват се данни на документа за регистрация на географското означение 

в страната на произхода, когато заявителят е чуждестранно лице. 

Приложения към заявката  - със знак “Х” се отбелязват всички квадрати, които съответстват на приложените 

документи.  

Подпис - заявката за регистрация на наименование за произход/географско указание се подписва лично от 

заявителя или от неговия пълномощник. Когато заявката е от юридическо лице, тя се подписва от законния му 

представител с посочване на името, фамилията и длъжността му. При съвместна заявка тя се подписва от всички 

заявители, освен ако е подадена чрез пълномощник. Когато заявката е подадена чрез дружество или съдружие 

на представители по индустриална собственост или на адвокати, тя се подписва поне от един от членовете му с 

посочване на неговото име и фамилия наред с наименованието на дружеството или съдружието. 

1.2. Допълнителен лист на заявителите 

Допълнителен лист за  заявителите: 

Име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ  
      
      
адрес, пощ. код 
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано: 
      

Държава:       
(по гражданство/ постоянен 
адрес/седалище) 
Код на страната:             
Телефон:        
 
е - поща:            

 Име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ  
      
      
адрес, пощ. код 
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано: 
      

Държава:       
(по гражданство/ постоянен 
адрес/седалище) 
Код на страната:             
 
Телефон:        
е - поща:            

Име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ  
      
      
адрес, пощ. код 
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано: 
      

Държава:       
(по гражданство/ постоянен 
адрес/седалище) 
Код на страната:             
Телефон:        
 

е - поща:            

 Име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ  
      
      
адрес, пощ. код 
      
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано: 
      

Държава:       
(по гражданство/ постоянен 
адрес/седалище) 
Код на страната:        
Телефон:        
      
е - поща:            

Име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ  
      
      
адрес, пощ. код 
 
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано: 
      

Държава:       
(по гражданство/ постоянен 
адрес/седалище) 
Код на страната:       
Телефон:        
      
е - поща:            
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1.3. Искане за вписване на ползвател на наименование за 
произход/географско указание 

Попълва се от Патентното ведомство 

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52, вх. Б 
София 1040 
Тел. +359 2 9701 321,   Факс +359 2 87 35 258 
БНБ-ЦУ в лева  
IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01 
BIC BNBGBGSD 

 

ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ 

НА  НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД      ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ 

1. Заявител 

Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ 
      
ЕГН/ЕИК: 
      
Постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване/седалище и адрес 
на управление: 
      
Вид на ЮЛ и държавата, по законодателството на която е регистрирано:  
      
Трите имена на представляващия юридическото лице: 
                                                 

Държава:       
(по постоянен 
адрес/седалище) 

 
Код на страната:                    
 

Телефон:        
 
е - поща:        

 Име, презиме и фамилия; наименование и адрес на кирилица на 

чуждестранните заявители:       

2. Пълномощник: 

 Представител по индустриална собственост                                             рег. №        

 Съдружие на представители по индустриална собственост                   рег. №        

 Дружество на представители по индустриална собственост                 рег. №        

 Адвокат   

 Съдружие на адвокати      

 Дружество на адвокати    

 Лице, предоставящо услуги еднократно или временно в РБ 

Име, презиме, фамилия на лицето или наименование на 
съдружието/дружеството 
      
ЕИК/БУЛСТАТ (само за  съдружие/дружество):  
      
Име, презиме, фамилия и длъжност на законния представител на 
съдружието/дружеството (само за  съдружие/дружество): 
      
Адрес (град, улица, номер, пощ. код): 
       
 
 
 

Държава:       
(по постоянен адрес/седалище) 
 

Код на страната: 
 
Телефон:       
 
е - поща:       
 
 

3. Адрес за водене на кореспонденция в Република България (град, 
улица, номер, пощ. код):  
 

Телефон:        
е-поща:       

4. Наименование на географското означение:        
рег.N           

5. Стока        
 
6. Описание на границите на географското място (местност, район, страна) 
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7. Описание на стоката:  
1.   Данни за физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики: 
      

2.   Описание на традиционния местен метод за производство 
      

3.   Характеристики на стоката, указващи връзката им с географската среда или географския произход: 
      

4.   Влияние на природни и човешки фактори върху свойствата или особеностите на стоката 
      

 Останалата част от описанието на стоката  (т. 7.1 до т. 7.4) е на отделен лист 

Приложения   

 пълномощно            превод 

 копие от документ за регистрация в страната на произход             превод 

 документ за платени такси за заявяване и експертиза       N        дата        

 удостоверение, че заявителят упражнява производствена дейност в определеното географско място 

 удостоверение, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското 

означение качества или особености 

 Карта      скица на географското място 

 други (да се изброят)         

Заявявам искането си за  вписване като  ползвател на регистрираното 
  наименование за произход         географско указание                                           
         
Подпис: 
 
                                 /име,  длъжност/ 
 
Подписва се от заявителя (заявителите) или от пълномощника, като под подписа се посочват трите 
имена и длъжността, когато заявителят е юридическо лице. Когато заявителят е едноличен търговец 
или юридическо лице заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. 
 
Когато заявката се подава чрез пълномощник, той носи отговорност за достоверността на всички 
приложени документи и преводи. 
  
  

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД / 

ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ  

Настоящите указания са валидни за искане, което се попълва на хартиен носител. 

Данните в искането се попълват ясно и четливо на български език. Изборът на данните се извършва чрез 

отбелязване на знака "Х" в предвидения за целта квадрат. Искането се подава в Патентното ведомство в един 

екземпляр. 

В заглавната част се отбелязва обектът, за който се иска вписването на ползвател - наименование за произход 

или географско указание. 

В определените с цифри от 1 до 7 полета се попълват следните данни: 

1. Заявител - име/наименование на заявителя (физическо или юридическо лице). Когато заявителят е 

физическо лице, в заявката се посочват името, презимето и фамилията; гражданството; ЕГН или личен 

номер, ако има такъв; постоянен и настоящ адрес или адрес на пребиваване, телефон и електронен адрес. 

Когато заявителят е юридическо лице, в заявката се посочват наименованието и видът на юридическото лице 
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в съответствие с регистрацията му; ЕИК, БУЛСТАТ или еквивалентен номер за чуждестранните юридически 

лица; седалище и адрес на управление; държавата, по законодателството на която е учредено, както и 

електронен адрес. За всяка промяна в адреса си, заявителят е длъжен да уведоми Патентното ведомство. 

2. Пълномощник - попълва се когато, заявителят подава заявката чрез пълномощник като се отбелязва 

със знака "Х" в предвидения за целта квадрат качеството на пълномощника. Когато пълномощникът е 

представител по индустриална собственост, за същия се посочват: име, презиме и фамилия, адрес, 

където упражнява дейност и получава кореспонденция, номер в Регистъра на представителите по 

индустриална собственост, телефон, факс и електронен адрес за връзка. Когато пълномощникът е 

Съдружие или Дружество на представители по индустриална собственост, за същото се посочват: 

наименование и ЕИК/БУЛСТАТ, име, презиме и фамилия на законния представител, адрес, където упражнява 

дейност и получава кореспонденция, номер в Регистъра на дружествата и съдружията на представители по 

индустриална собственост, телефон, факс и електронен адрес за връзка. Когато пълномощникът е 

адвокат, за същия се посочват: име, презиме и фамилия, адрес, където упражнява дейност и получава 

кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес за връзка. Когато пълномощникът е Съдружие или 

Дружество на адвокати, за същото се посочват: наименование и БУЛСТАТ, име, презиме и фамилия на 

законния представител, телефон, факс, електронен адрес за връзка. Прилага се и пълномощно.  

3. Адрес за кореспонденция в Република България и е-поща – посочва се адресът, на който ще се води 

кореспонденцията, ако няма пълномощник по искането. Когато не е посочен адрес за кореспонденция и няма 

пълномощник, кореспонденцията се води на адреса на заявителя. За всяка промяна на адреса за 

кореспонденция, заявителят е длъжен да уведоми предварително Патентното ведомство. 

4. Наименование на географското означение и регистров номер - изписват се наименованието на 

географското означение така, както е вписано в Държавния регистър на географските означения поддържан 

от Патентно ведомство и регистровия му номер. 

5. Стока - изписва се стоката и номера на класа по МКСУ, за която е регистрирано географското означение. 

6. Описание на границите на географското място (местност, район, страна) - описват се границите на 

географското място, определени и установени от съответното централно ведомство със заповед на 

ръководителя му (чл. 89, ал. 2 от ЗМГО). 

7. Описание на стоката - описват се качествата или особеностите на стоките, както и връзката на тези 

качества или особености с географската среда или с географския произход, които са определени и 

установени от съответното централно ведомство със заповед на ръководителя му (чл. 89, ал. 2 от ЗМГО). 

ВНИМАНИЕ! При липса на данни в т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от искането, на заявителя се предоставя 

едномесечен срок за отстраняването им. Когато в указания едномесечен срок заявителят не отстрани 

недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството. 

Приложения към заявката - със знак “Х” се отбелязват всички квадрати, които съответстват на приложените 

документи. 

ВНИМАНИЕ! При липса на посочените по-горе документи към искането, на заявителя се предоставя 

едномесечен срок за отстраняването на тези недостатъци. Когато в указания едномесечен срок заявителят 

не отстрани недостатъците, се взема решение за прекратяване на производството. 

Подпис - искането за вписване на ползвател се подписва лично от заявителя или от неговия пълномощник. Когато 

заявката е от юридическо лице, тя се подписва от законния му представител с посочване на името, фамилията и 

длъжността му. Когато заявката е подадена чрез дружество или съдружие на представители по индустриална 



  

 

59 
 

собственост или на адвокати, тя се подписва поне от един от членовете му с посочване на неговото име и фамилия 

наред с наименованието на дружеството или съдружието. 

1.4. Пълномощно 

ПЪЛНОМОЩНО 
Долуподписаният/ните: 
      
(трите имена на физическите лица или наименование 
на фирмата) 
ЕИК/БУЛСТАТ: 
      
Трите имена на представляващия/те юридическото 
лице по закон 
      
(местожителство и постоянен адрес или седалище и 
адрес) 
      
      
УПЪЛНОМОЩАВАМ 
      
(трите имена на представителя по индустриална 
собственост/адвоката, или наименованието на 
съдружието/дружеството на представителите по 
индустриална собственост) 
Регистров №        
 
      
      
(адрес за кореспонденция) 
 
да ме представлява относно 
      
като извършва от мое име и за моя сметка всички 
необходими действия пред Патентното ведомство на 
Р. България, защитавайки моите права и законни 
интереси, относно посоченият/те тук обект/и на 
индустриална собственост, да упълномощава трето лице 
за процесуално представителство, както и да прехвърля 
изцяло или лично предоставените му тук правомощия на 
трето лице, което има законовото право да ги 
упражнява. 
 
Настоящото пълномощно: 

☒отменя всички предходни упълномощавания. 
Дата:        

Упълномощител/и: 
/подпис/ 

      
      
       
(Под подписа на упълномощителя да се посочва името 
му. Когато упълномощаването е от юридическо лице, да 
се посочва име и длъжност на подписалия се.) 
БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА 

POWER OF ATTORNEY 
The undersigned: 
      
(full name of the natural person, or the name of the 
Firm) 
ЕИК/БУЛСТАТ: 
      
(The full name of the legal representative/s) 
      
(place of residence and permanent address or main 
office and address)  
      
      
 
AUTHORIZE 
      
(full name of the industrial property 
representative/lawyer, or the name of the 
association/company of the industrial property 
representatives) 
Register №        
 
      
      
(correspondence address) 
 
to represent me with regard to 
      
taking on my behalf and at my expense all necessary 
steps before the Patent Office of the Republic of 
Bulgaria, protecting my rights and lawful interests, 
concerning the industrial property object(s) mentioned 
herein, to empower third parties to procedure 
representation, as well as to assign completely or 
partially the legal rights given to him hereby to a third 
person, the latter having the legal right to exercise 
them. 
 
This power of attorney: 

☒ revokes all previous authorizations. 
Date:       

Authorizer: 
/signature/ 

      
      
      
(The name of the authorizer shall be given under his 
signature. Where the authorizer is a Firm, the position 
of the person who has signed.) 
 
NO LEGALIZATION REQUIRED 

 

1.5. Опис във връзка с плащане за обект на индустриална 
собственост 

Попълва се от Патентното 
ведомство 

 
 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52, вх. Б 

София 1040 

Тел.: +359 2 9701 321,  Факс: +359 2 87 35 258 

БНБ-ЦУ в лева  

IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01 

BIC BNBGBGSD 

ОПИС ВЪВ ВРЪЗКА С  ПЛАЩАНЕ  ЗА ОБЕКТ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

ОТ:       

Попълва се име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ, което подава описа: 

ЕИК/БУЛСТАТ:      

адрес, пощ. код:      Телефон:       е – поща:        

Трите имена на представляващия/те ЮЛ      

АДРЕС ЗА ВОДЕНЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:        

Телефон:         

е - поща:       

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕТО: 

Данни за платец                                               дата на плащане:                           

        

Име, презиме, фамилия или наименование и вид на ЮЛ направило плащането 

           

Подпис/ и: 

        

              ( име, длъжност) 

      

      

Вид 
обект 
на ИС 

Правно 
основание  

Заявка 
№ Рег. № Размер на плащане 

Пояснения по Тарифата 
за таксите 

            

            

            

            

            

            

            

            

ОБЩА 
СУМА 

        
  

     0   
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2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕС 

Предложеният пакет документация за регистрация на географско означение е актуален 

към периода на разработване на настоящото проучване – месец декември 2022 г. 

Формулярите за регистрация в ЕС са достъпни в електронен вариант на официалната 

страница на Европейската Комисия и препоръката е да преди подготовка на документи за 

регистрация да се извърши консултация с официалните източници на информация - 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en.  

2.1. Приложения за хранителни и селскостопански продукти 

2.1.1. Единен документ (Приложение I от Регламент на ЕС 668/2014) - 
Заявление за регистриране на защитени географски указания (ЗГУ) и 
защитени наименования за произход (ЗНП) в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни 

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ 

[Вписва се наименованието, както е посочено в точка 1 по-долу:] „…“ 

ЕС №: [за използване само в ЕС] 

[Отбележете избраното с „X“:] ЗНП ( ) ЗГУ( ) 

Наименование/наименования [на ЗНП или ЗГУ] 

„…“ 

Държава членка или трета държава 

…. 

Описание на селскостопанския продукт или храната 

Вид продукт [посочен в приложение ХI] 

… 

Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1 

… 

Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти) 

…. 

Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район  

…. 

Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася 

регистрираното наименование 

… 

Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование  

... 

Кратко определение на географския район 

…. 

Връзка с географския район 

Препратка към публикуваната спецификация на продукта 

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en
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2.1.2. Продуктова спецификация на храна с традиционно специфичен 
характер (Приложение II от Регламент на ЕС 668/2014) 

ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХРАНА С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР  

[Вписва се наименованието, както е посочено в точка 1 по-долу:] „   “ 

ЕС №: [за използване само в ЕС] 

Държава членка или трета държава „   “ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ/НАИМЕНОВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

„   “ 

2. ВИД ПРОДУКТ [КАКТО Е В ПРИЛОЖЕНИЕ ХI] 

…. 

3. ОСНОВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1. Продуктът: 

 е резултат от начин на производство, преработка или състав, които съответстват на традиционна 
практика за този продукт или тази храна  

 е произведен (произведена) от суровини или съставки, които традиционно се използват за него 
(нея).  

[Представете обяснение] 

 

3.2. Наименованието: 

 е било използвано традиционно за този специфичен продукт 

 е означение за традиционния характер или специфичния характер на продукта 

[Представете обяснение] 

4. ОПИСАНИЕ 

4.1. Описание на продукта, за който се отнася наименованието по точка 1, включително неговите основни 

физични, химични, микробиологични или органолептични характеристики, които показват неговия 

специфичен характер (член 7, параграф 2 от настоящия регламент) 

… 

4.2. Описание на начина на производство на продукта, за който се отнася наименованието по точка 1, който 

трябва да спазват производителите, включително, при необходимост, естеството и характеристиките на 

използваните суровини или съставки, както и метода, по който е приготвен продуктът (член 7, параграф 2 

от настоящия регламент) 

… 

4.3. Описание на основните елементи, които определят традиционния характер на продукта (член 7, 

параграф 2 от настоящия регламент) 

… 

2.1.3. Продуктова спецификация на храна с традиционно специфичен 
характер (Приложение III от Регламент на ЕС 668/2014) 

МОТИВИРАНО ВЪЗРАЖЕНИЕ  

[Отбележете избраното с „X“:] ☐ ЗНП ☐ ЗГУ ☐ ХТСХ 

1.   Наименование на продукта 

2.   Официална препратка  

3.   Данни за контакт 

4.   Основания за възражението: 

За ЗНП ЗГУ: 
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☐ Неспазване на условията, установени в член 5 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 

☐ Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 

1151/2012 (сорт растения или порода животни) 

☐ Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 

1151/2012 (наименованието е пълен или частичен омоним) 

☐ Регистрацията на наименованието би била в противоречие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 

1151/2012 (съществуваща търговска марка) 

☐ Регистрацията би застрашила съществуването на наименования, търговски марки или продукти, 

посочени в член 10, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 

☐ Наименованието, предложено за регистрация, е родово; необходимо е да се предоставят данни съгласно 

член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 

За ХТСХ: 

☐ Неспазване на условията, установени в член 18 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 

☐ Регистрацията на наименованието би била несъвместима с условията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 (член 

21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012). 

☐ Наименованието, предлагано за регистрация, е законно, известно и икономически значимо за сходни 

селскостопански продукти или храни (член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012). 

5.   Подробности относно възражението 

2.1.4. Уведомление за приключване на консултациите в рамките на 
процедура по възражения (Приложение IV от Регламент на ЕС 
668/2014) 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯ  

1.   Наименование на продукта 

2.   Официална препратка [съгласно публикацията в Официален вестник (ОВ)]  

3.   Резултат от консултациите 

3.1. Постигнато бе споразумение със следното(ите) лице(а), подало(и) възражение: 

3.2.   Не бе постигнато споразумение със следното(ите) лице(а), подало(и) възражение: 

4.   Спецификация на продукта и единен документ 

4.1.   Спецификацията на продукта е изменена: 

4.2.   Единният документ е изменен (само за ЗНП и ЗГУ): 

5.   Дата и подпис 

2.1.5. Заявление за одобрение на изменение, което не е 
несъществено, в продуктовата спецификация на защитени 
наименования за произход/защитени географски указания 
(Приложение V от Регламент на ЕС 668/2014) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е НЕСЪЩЕСТВЕНО, В ПРОДУКТОВАТА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЩИТЕНИ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД/ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ УКАЗАНИЯ 

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 

[Регистрирано наименование] „…“ 

ЕС №: [за използване само в ЕС] 

[Отбележете избраното с „X“:] ЗНП ( ) ЗГУ ( ) 

1. ГРУПА ЗАЯВИТЕЛ И ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС 

… 
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2. ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА 

…. 

3. РУБРИКА ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА ИЗМЕНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЯ 

 Наименование на продукта 

 Описание на продукта 

 Географски район 

 Доказателство за произход 

 Метод на производство 

 Връзка 

 Етикетиране 

 Друго [да се посочи] 

 

4. ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО/ИЗМЕНЕНИЯТА 

 Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което не следва да се 
квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012. 

 Изменение на продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за което не е 
публикуван единен (или равностоен на него) документ, което не следва да се квалифицира като 
несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЯ 

…. 

2.1.6. Заявление за одобрение на изменение, което не е 
несъществено, в продуктовата спецификация на храни с традиционно 
специфичен характер (Приложение VI от Регламент на ЕС 668/2014) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е НЕСЪЩЕСТВЕНО, В ПРОДУКТОВАТА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР 

Заявление за одобрение на изменение в съответствие с член 53, параграф 2, първа алинея от 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 

 [[Регистрирано наименование] „   “ 

ЕС №: [за използване само в ЕС] 

1. ГРУПА ЗАЯВИТЕЛ И ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС 

Име на групата 

Адрес 

Телефон: + 

Електронна поща: 

Представете декларация, обосноваваща законния интерес на групата, която предлага изменението. 

2. ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА 

…. 

3. РУБРИКА ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА ИЗМЕНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЯ 

 Наименование на продукта 

 Описание на продукта 

 Метод на производство 

 Друго [да се посочи  

 

4. ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО/ИЗМЕНЕНИЯТА 
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 Изменение в продуктовата спецификация на регистрирана ХТСХ, което не следва да се 
квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, четвърта алинея от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЯ 

…. 

2.1.7. Заявление за одобрение на несъществено изменение 
(Приложение VII от Регламент на ЕС 668/2014) 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА НЕСЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ 

Заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 

[Регистрирано наименование] „…“ 

ЕС №: [за използване само в ЕС] 

[Отбележете избраното с „X“:] ЗНП ( )  ЗГУ ( ) ХТСХ ( ) 

1. ГРУПА ЗАЯВИТЕЛ И ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС 

… 

2. ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА 

…. 

3. РУБРИКА ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТА, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА ИЗМЕНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЯ 

 Описание на продукта 

 Доказателство за произход 

 Метод на производство 

 Връзка 

 Етикетиране 

 Друго [да се посочи] 

4. ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО/ИЗМЕНЕНИЯТА 

 Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се 
квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ 

 Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се 
квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което се изисква изменение на публикувания единен документ  

 Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се 
квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ. 

 Изменение в продуктовата спецификация на регистрирана ХТСХ, което следва да се 
квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, четвърта алинея от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЯ 

…. 

6. АКТУАЛИЗИРАНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА (САМО ЗА ЗНП И ЗГУ) 

… 

Всички приложения от I до VII са достъпни на https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0668&from=GA  заедно с приложение VIII 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕНИЕ, приложение IX ИСКАНЕ ЗА АНУЛИРАНЕ, 

Приложение X ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СЪЮЗА ЗА ЗНП ЗГУ 

TSG, ПРИЛОЖЕНИЕ XI КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0668&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0668&from=GA
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2.2. Приложения за винени продукти 

2.2.1. Единен документ (Приложение I към Регламент на ЕС 2019/34) 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ 

„НАИМЕНОВАНИЕ“ 

ЗНП/ЗГУ-XX-XXXX 

Дата на подаване на заявлението: XX-XX-XXXX 

1.   Наименование или наименования за регистрация: 

… 

2.   Трета държава, към която принадлежи определеният район: 

… 

3.   Вид на географското означение: 

… 

4.   Категории лозаро-винарски продукти: 

… 

5.   Описание на виното или вината: 

… 

5.1.   Органолептични характеристики: 

Външен вид 

Мирис 

Вкус 

5.2.   Аналитични характеристики: 

… 

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)   

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)   

Минимална обща киселинност   

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)   

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l)   

6.   Винопроизводствени практики: 

6.1.   Специфични енологични практики, използвани за производството на виното или вината, съответни 
ограничения върху производството им: 

… 

6.2.   Максимални добиви от хектар: 

… 

7.   Лозов сорт или сортове, от които се получават виното или вината: 
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… 

8.   Определяне на определения географски район: 

… 

9.   Описание на връзката или връзките: 

… 

10.   Други приложими изисквания: 

10.1.   Специфични изисквания по отношение на опаковането: 

… 

10.2.   Специфични изисквания по отношение на етикетирането: 

… 

10.3.   Допълнителни изисквания: 

… 

11.   Проверки 

11.1.   Компетентни органи или сертифициращи органи, отговарящи за контрола: 

… 

11.2.   Специфични задачи на компетентните органи или сертифициращите органи, отговарящи за 
контрола: 

2.2.2. Обосновано възражение (Приложение II към Регламент на ЕС 
2019/34) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ОБОСНОВАНО ВЪЗРАЖЕНИЕ 

[отбележете съответната клетка с „X“:] ☐ ЗНП ☐ ЗГУ ЗНП/ЗГУ-XX-XXXX 

1.   Наименование на продукта … 

2.   Официален референтен номер: 

… 

3.   Име на подателя на възражението (лице, орган, държава членка или трета държава): 

… 

4.   Данни за връзка: 

… 

5.   Законен интерес (не се изисква при националните органи): 

… 

6.   Основания за възражението:: 

☐ Заявлението за предоставяне на закрила, за изменение или за отмяна е несъвместимо с правилата относно 
наименованията за произход и географските указания, защото би било в противоречие с членове 92—95, 105 
или 106 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и с приетите съгласно тях разпоредби. 

☐ Заявлението за предоставяне на закрила или за изменение е несъвместимо с правилата относно 
наименованията за произход и географските указания, защото регистрацията на предложеното наименование 
би била в противоречие с член 100 или член 101 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. 

☐ Заявлението за предоставяне на закрила или за изменение е несъвместимо с правилата относно 
наименованията за произход и географските указания, защото регистрацията на предложеното наименование 
би застрашила правата на притежател на търговска марка или на ползвател на изцяло омонимно 
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наименование или на съставно наименование, един термин от което е идентичен с наименованието, което 
трябва да бъде регистрирано, или съществуването на частично омонимни наименования или на други 
наименования, сходни с наименованието, което трябва да бъде регистрирано, и които се отнасят до лозаро-
винарски продукти, предлагани законно на пазара за период от поне пет години преди датата на 
публикацията, предвидена в член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. 

7.   Подробни данни по възражението 

8.   Списък на подкрепящите документи 

9.   Дата и подпис 

2.2.3. Уведомление за приключване на консултациите в рамките на 
процедурата по възражения (Приложение III към Регламент на ЕС 
2019/34) 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯ 
„НАИМЕНОВАНИЕ“ 

[отбележете съответната клетка с „X“:] ☐ ЗНП ☐ ЗГУ 

1.   Наименование на продукта: 

… 

2.   Официален референтен номер: 

… 

3.   Име на подателя на възражението (лице, орган, държава членка или трета държава): 

… 

4.   Резултат от консултациите 

4.1   Постигнато е съгласие със следния подател или следните податели на възражение: 

4.2   Не е постигнато съгласие със следния подател или следните податели на възражение:  

5.   Спецификация на продукта и единен документ 

5.1   Спецификацията на продукта е изменена:  

5.2.   Единният документ е изменен: 

6.   Дата и подпис 

2.2.4. Заявление за изменение на равнището на съюза на 
спецификацията на продукта (Приложение IV към Регламент на ЕС 
2019/34) 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА СЪЮЗА НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТА 

[Регистрирано наименование] „…“… 

№ на ЕС: [за използване само в ЕС] 

[отбележете „X“ в съответната клетка:] ☐ ЗНП ☐ ЗГУ 

1.   Заявител и законен интерес 

[Посочете име, адрес, телефонен номер и адрес за електронна поща на заявителя, който предлага 
изменението. Представете също така изложение, в което се посочва законният интерес на заявителя]. 
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2.   Трета държава, към която принадлежи определеният район 

… 

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение или изменения 

☐ Наименование на продукта 

☐ Категория на лозаро-винарския продукт 

☐ Връзка 

☐ Пазарни ограничения 

4.   Вид на изменението или измененията 

[Представете изложение, в което се обяснява защо изменението или измененията попада(т) в обхвата 
на определението за „изменение на равнището на Съюза“, предвидено в член 14, параграф 1 от Делегиран 
регламент (ЕС) 2019/33]. 

5.   Изменение или изменения 

[Представете изчерпателно описание на всяко от предлаганите изменения и специфичните основания за 
всяко от тях. Заявлението за изменение трябва да е пълно и всеобхватно. Информацията, предоставена 
в този раздел, трябва да е изчерпателна съгласно предвиденото в член 16, параграф 1 от Делегиран 
регламент (ЕС) 2019/33]. 

6.   Приложения 

6.1.   Консолидираният и надлежно попълнен единен документ, с измененията 

6.2.   Консолидирания текст на спецификацията на продукта във вида, в който е публикуван, или препратката 
към публикуваната спецификация на продукта 

2.2.5. Съобщаване за одобрението на стандартно изменение 
(Приложение V към Регламент на ЕС 2019/34) 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

СЪОБЩАВАНЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ 

[Регистрирано наименование] „…“… 

№ на ЕС: [за използване само в ЕС] 

[отбележете съответната клетка с „X“:] ☐ ЗНП ☐ ЗГУ 

1.   Изпращач 

Отделен производител или група производители, имащи законен интерес, или органи на третата държава, 
към която принадлежи определеният район (вж. член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34). 

2.   Описание на одобреното изменение или одобрените изменения 

[Представете описание на стандартното изменение или стандартните изменения и основанията за тях 
и изложение, в което се обяснява защо изменението или измененията попадат в обхвата на 
определението за стандартно изменение, предвидено в член 14, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 
2019/33]. 

3.   Трета държава, към която принадлежи определеният район 

… 

4.   Приложения 

4.1.   Заявлението за одобреното стандартно изменение 

4.2.   Решението за одобрение на стандартното изменение 

4.3.   Доказателството, че изменението е приложимо в третата държава 

4.4.   Консолидирания единен документ, с измененията, когато е необходимо 



  

 

70 
 

4.5.   Копие от консолидирания текст на спецификацията на продукта във вида, в който е публикуван, или 
препратката към публикуваната спецификация на продукта 

2.2.6. Съобщаване за одобрението на временно изменение 
(Приложение VI към Регламент на ЕС 2019/34) 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

СЪОБЩАВАНЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕНИЕ 

[Регистрирано наименование] „“ 

№ на ЕС: [за използване само в ЕС] 

[изберете едно от тях, „X“:] ☐ ЗНП ☐ ЗГУ 

1.   Изпращач 

Отделен производител или група производители, имащи законен интерес, или органи на третата държава, 
към която принадлежи определеният район (вж. член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34). 

2.   Описание на одобреното изменение или одобрените изменения 

[Представете описание на временното изменение или временните изменения и специфичните основания 
за тях, включително позоваване на официалното признаване на природното бедствие или 
неблагоприятните метеорологични условия от компетентните органи или на налагането на 
задължителни санитарни и фитосанитарни мерки. Представете също така изложение, в което се 
обяснява защо изменението или измененията попада(т) в обхвата на определението за „временно 
изменение“, предвидено в член 14, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33]. 

3.   Трета държава, към която принадлежи определеният район 

… 

4.   Приложения 

4.1.   Заявлението за одобреното временно изменение 

4.2.   Решението за одобрение на временното изменение 

4.3.   Доказателството, че изменението е приложимо в третата държава 

Всички приложения от I до VII са достъпни на https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0034&from=EN#d1e32-64-1 заедно с приложение 

VIII ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ТРАДИЦИОННО НАИМЕНОВАНИЕ, 

Приложение IX ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА 

ТРАДИЦИОННО НАИМЕНОВАНИЕ, Приложение X ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ТРАДИЦИОННО НАИМЕНОВАНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ XI ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ТРАДИЦИОННО НАИМЕНОВАНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ XII. 

2.3. Приложения за спиртни напитки 

2.3.1. Единен документ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

„НАИМЕНОВАНИЕ“ 

ГУ-XX-XXXX 

Дата на заявлението: XX-XX-XXXX 

1.   Наименование/наименования за регистрация: 

… 

2.   Трета държава/трети държави, към която/които принадлежи географският район: 

… 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0034&from=EN#d1e32-64-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0034&from=EN#d1e32-64-1
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3.   Вид на географското означение: 

Географско указание 

4.   Категория/категории на спиртната напитка: 

… 

5.   Описание на характеристиките на спиртната напитка: 

… 

6.   Определение на географския район: 

… 

7.   Метод на производство: 

… 

8.   Специфични правила за опаковане: 

… [Ако няма такива, се оставя празно. Посочете основанията за евентуални ограничения.] 

9.   Специфични правила за етикетиране: 

… [Ако няма такива, се оставя празно. Посочете основанията за евентуални ограничения.] 

10.   Описание на връзката между спиртната напитка и нейния географски произход, включително, когато е 

уместно, специфични елементи от описанието на продукта или метода на производство за обосновка на 

връзката: 

… 

2.3.2. Уведомление за възражение (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

1.   Наименование на продукта 

2.   Референтен номер 

3.   Уведомление за възражение 

4.   Данни за връзка 

5.   Дата и подпис 

2.3.3. Уведомление за възражение (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

МОТИВИРАНО ВЪЗРАЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

1.   Наименование на продукта 

2.   Референтен номер 

4.   Данни за връзка 

5.   Законен интерес (не се изисква при националните органи) 

6.   Основания за възражението 

☐ Заявлението за регистрация, заявлението за одобрение на изменение на Съюза или искането за 

заличаване е несъвместимо с правилата относно географските указания на спиртни напитки, защото би 

било в противоречие съответно с член 3, точка 4 и с членове 22, 31 или 32 от Регламент (ЕС) 2019/787, 

както и с приетите съгласно тях разпоредби. 

☐ Заявлението за регистрация или заявлението за одобрение на изменение на Съюза е несъвместимо с 

правилата относно географските указания на спиртни напитки, защото регистрацията на предложеното 

наименование би била в противоречие с членове 34 или 35 от Регламент (ЕС) 2019/787. 
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☐ Заявлението за регистрация или заявлението за одобрение на изменение на Съюза е несъвместимо с 

правилата относно географските указания на спиртни напитки, защото регистрацията на предложеното 

географско указание би застрашила съществуването на изцяло или отчасти идентично наименование или 

търговска марка или съществуването на продукти, които са били предлагани законно на пазара през период 

от най-малко 5 години преди датата на публикацията, предвидена в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2019/787. 

7.   Подробни данни по възражението 

8.   Списък на подкрепящите документи [Представете списъка на документите, изпратени в подкрепа на 

възражението.] 

9.   Дата и подпис 

2.3.4. Уведомление за приключване на консултациите в рамките на 
процедура за предявяване на възражения (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА 

ВЪЗРАЖЕНИЯ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

1.   Наименование на продукта 

2.   Референтен номер 

3.   Име на подателя на възражението 

4.   Резултат от консултациите 

4.1.   Постигнато е съгласие със следния подател/следните податели на възражение: 

4.2.   Не е постигнато съгласие със следния подател/следните податели на възражение: 

5.   Продуктова спецификация и единен документ 

5.1.   Продуктовата спецификация е изменена: 

6.   Дата и подпис 

2.3.5. Заявление за одобрение на изменение на съюза в 
продуктовата спецификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СЪЮЗА В ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2019/787) 

1.   Наименование на продукта 

2.   Заявител и законен интерес 

3.   Трета държава, към която принадлежи географският район 

4.   Рубрика от продуктовата спецификация и единния документ, която подлежи на изменение/изменения 

☐ Наименование на продукта 

☐ Категория или официално наименование на спиртната напитка 

☐ Връзка 

☐ Пазарни ограничения 

5.   Вид на изменението/измененията 

6.   Изменение/изменения 

7.   Приложения 
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7.1. Консолидираният единен документ, с измененията 

7.2. Консолидираната версия на продуктовата спецификация във вида, в който е публикувана, или 

препратката към публикуваната продуктова спецификация 

7.3. Доказателство, че изменените документи съответстват на географското указание, което е в сила в 

третата държава 

2.3.6. Съобщение за одобрението на стандартно изменение 
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

1.   Наименование на продукта 

2.   Трета държава, към която принадлежи географският район 

3.   Подател 

4.   Описание на одобреното изменение/одобрените изменения 

5.   Приложения 

5.1. Решението за одобрение на стандартното изменение 

5.2. Доказателството, че изменението е приложимо в третата държава 

5.3. Консолидираният единен документ, с измененията, когато е необходимо 

5.4. Копие от консолидираната версия на продуктовата спецификация във вида, в който е публикувана, или 

препратката към публикуваната продуктова спецификация 

2.3.7. Съобщение за одобрението на временно изменение 
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

1.   Наименование на продукта 

2.   Трета държава, към която принадлежи географският район 

3.   Подател 

4.   Описание на одобреното изменение/одобрените изменения 

5.   Приложения 

5.1. Заявлението за одобреното временно изменение 

5.2. Решението за одобрение на временното изменение 

5.3. Доказателството, че изменението е приложимо в третата държава 

2.3.8. Искане за заличаване (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

ИСКАНЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/787) 

1.   Регистрирано наименование, което се предлага за заличаване 

2.   Държава членка или трета държава, към която принадлежи географският район 

3.   Физическо или юридическо лице, държава членка или трета държава, подаващи искането за заличаване 

4.   Основания за заличаването и съответни доводи 
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☐ В съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета 

(2) 

☐ Буква а)  

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на 

регистрацията на наименованието в съответствие с член 32, параграф 1, първа алинея, буква а) от 

Регламент (ЕС) 2019/787.] 

☐ Буква б)  

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на 

регистрацията на наименованието в съответствие с член 32, параграф 1, първа алинея, буква б) от 

Регламент (ЕС) 2019/787.] 

☐ В съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 

[Представете подробни основания и, когато е необходимо, доказателства за заличаването на регистрацията 

на наименованието в съответствие с член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787.] 

5.   Списък на подкрепящата документация 

6.   Дата и подпис 

 

Всички приложения от I до X са достъпни на https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1236&from=EN заедно с приложение IX 

ОФИЦИАЛЕН СЕРТИФИКАТ ИЛИ ЗАПИС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЛИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ, 

КОИТО СПАЗВАТ ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ (ГУ) В 

СЕКТОРА НА СПИРТНИТЕ НАПИТКИ, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 12, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС)2021/1236 НА КОМИСИЯТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1236&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1236&from=EN
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3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД/ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ 

Предложеният пакет документация за регистрация на географско означение е актуален 

към периода на разработване на настоящото проучване – месец декември 2022 г. 

Формулярите за международна регистрация са достъпни в електронен вариант на 

официалната страница на СОИС и препоръката е да преди подготовка на документи за 

регистрация да се извърши консултация с официалните източници на информация - 

https://www.wipo.int/lisbon/en/forms/. Заявка за международна регистрация на 

наименование за произход и географско означение пред ПВ е налична на официалната 

страница на ПВ в България - https://www.bpo.bg/bg/obekti/geografski-oznacheniya/geo-

blanki-i-ukazaniya.  

3.1. Заявка за международна регистрация на наименование за 
произход и географско означение пред ПВ 

Попълва се от Патентното ведомство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52, вх. Б 

София 1040 

Тел. 9701 ххх, Факс 87 35 258 

БНБ-ЦУ в лева  

IBAN BG90 BNBG 9661 3100 1709 01 

BIC BNBGBGSD   

 

ЗАЯВКА 

ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД И ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ 

 Наш знак:        

Дата:         

 

Ваш знак:        

 
1. Страна на произхода:   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

 

2. Име на вписан ползвател/и:   

Име, презиме, фамилия на физическото лице или наименование на 
съдружието/дружеството 

      

      

ЕИК/БУЛСТАТ:  

      

Адрес (град, улица, номер, пощ. код)  

           

Име, презиме, фамилия и длъжност на законния представител на ЮЛ:  

      

Адрес за кореспонденция на територията на Република България  

(град, улица, номер, пощ. код): 

           

Държава:       

(по постоянен адрес/седалище) 

 

Код на страната:                    

 

Телефон:        

е - поща:        

3. Пълномощник 

 Представител по индустриална собственост                                                            рег. №        

 Съдружие на представители по индустриална собственост                                   рег. №        

https://www.wipo.int/lisbon/en/forms/
https://www.bpo.bg/bg/obekti/geografski-oznacheniya/geo-blanki-i-ukazaniya
https://www.bpo.bg/bg/obekti/geografski-oznacheniya/geo-blanki-i-ukazaniya
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 Дружество на представители по индустриална собственост                                   рег. №       

 Адвокат   

 Съдружие на адвокати      

 Дружество на адвокати    

 Лице, предоставящо услуги еднократно или временно в РБ 

Име, презиме, фамилия на лицето или наименование на 
съдружието/дружеството 

      

      

ЕИК/БУЛСТАТ (само за  съдружие/дружество):  

      

Име, презиме, фамилия и длъжност на законния представител на 
съдружието/дружеството (само за  съдружие/дружество): 

      

Адрес (град, улица, номер, пощ. код): 

            

Адрес за кореспонденция на територията на Република България  

(град, улица, номер, пощ. код): 

           

Държава:       

(по постоянен 
адрес/седалище) 

 

Код на страната:                    

 

Телефон:        

 

е - поща:        

4. Национална регистрация от:         Регистров номер:         

5. Стоки и/или услуги (ако мястото не е достатъчно, използвайте допълнителен лист):  

      

 
6. Приложения: 

а) попълнен официален формуляр на СОИС  (АО/1) 

б) пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник, който няма представителни права по базовата 
регистрация. 

в) брой допълнителни листа       

г) документ за платена държавна такса       

7. Подпис: 

      

                        ( име, длъжност) 

Подписва се от ползвателя (ползвателите) или от пълномощника, като под подписа се посочват трите 
имена  и длъжността, когато ползвателят е юридическо лице. Когато ползвателят е едноличен търговец 
или юридическо лице, заявката се подписва от лицето, което го представлява по закон. 

Когато заявката се подава чрез пълномощник, той носи отговорност за достоверността на всички 
приложени документи и преводи. 

 

3.2. Бланки на СОИС за международна регистрация на наименование 
за произход съгласно Лисaбонската спогодба за защита на 
наименованията на произход и тяхната международна регистрация и 
Женевски акт на Лисабонската спогодба за наименования на произход 
и географски означения 

3.2.1. Заявление за международна регистрация  
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LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel:  + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party of Origin:  

 (See Rule 5(2)(a)(i)) 

2(a) Competent Authority presenting the application:  

(Indicate name and address of the Authority; see Rule 5(2)(a)(ii)) 

2(b) In the case of an application filed directly under Article 5(3) of the Geneva Act, 

beneficiaries entitled to use an appellation of origin or a geographical indication, or  

natural person or legal entity having legal standing to assert the rights of the beneficiaries or other 

rights in the appellation of origin or geographical indication: 

(Indicate name, address and contact details of the beneficiaries, natural person or legal entity;  

see Rule 5(2)(a)(ii)) 

2.c) Commonly designated Competent Authority that files the application, in the case of a joint application 

concerning a trans-border geographical area:  

(Indicate name, address and contact details of the Authority;  see Article 5(4) of the Geneva Act and Rule 

5(2)(a)(ii)) 

3(a) Appellation of origin or geographical indication:   

(Tick the relevant box and give the name of the appellation of origin or geographical indication in the 

official language of the Contracting Party of Origin or, if the Contracting Party of Origin has two or more 

official languages, in the official language or languages in which the appellation of origin or the 

geographical indication is contained in the registration, act or decision, by virtue of which protection is 

granted in the Contracting Party of Origin;   

see Rule 5(2)(a)(iv))  

 Appellation of Origin           or    Geographical Indication 

Name: ………………….……………………………………………………………………………………. 

3(b) Transliteration of the appellation of origin or geographical indication:  

(If the appellation of origin or geographical indication specified under 3(a) is in other than Latin characters, 

a transliteration in Latin characters should be given;  that transliteration should follow the phonetic rules 

of the language of the international application; see Rule 5(2)(b))  

3(c) Translation(s) of the appellation of origin:  (optional) 

(A translation of the appellation of origin may be supplied in as many languages as the Competent Authority 

of a Contracting Party of Origin that is party to the Lisbon Agreement wishes;  if necessary, use an 

additional sheet;  see Rule 5(6)(a)(v))  

 

Translation 

 

………………….……………………….. 

 

…..……………………………….……… 

 

…………………………………………... 

 

mailto:lisbon.system@wipo.int
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Language of the translation 

 

…………………….……...……………... 

……………...…………………………... 

 

………………………………...………... 

 

4(a) Beneficiaries entitled to use an appellation of origin or a geographical indication or  

the natural person or legal entity having legal standing to assert the rights of the beneficiaries or other rights 

in the appellation of origin or geographical indication:   

(Designate the beneficiaries collectively or, where collective designation is not possible, by name – if necessary 

using an additional sheet –, or the natural person or legal entity;  see Rule 5(2)(a)(iii)) 

4(b) Transliteration of the elements referred to in 4(a) above: 

(If the information provided under paragraph 4(a) is in other than Latin characters, a transliteration in Latin 

characters should be given;  that transliteration should follow the  phonetic rules of the language of the 

international application;  see Rule 5(2)(b)) 

4(c) Address of the beneficiaries, or the natural person or legal entity referred to in 4(a)  

above:  (optional)  

(See Rule 5(6)(a)(i)) 

5. The good or goods to which the appellation of origin or geographical indication applies:  

(Indicate the good or goods as precisely as possible; see Rule 5(2)(a)(v)) 

6(a) Geographical area of production or geographical area of origin of the good or goods:  

 (See Rule 5(2)(a)(vi)) 

6(b) Transliteration of the elements referred to in 6(a) above: 

(If the information provided under paragraph 6(a) is in other than Latin characters, a transliteration in Latin 

characters should be given;  that transliteration should follow the phonetic rules of the language of the 

international application;  see Rule 5(2)(b)) 

7(a) Legal basis for the grant of protection to the appellation of origin or geographical indication in the Contracting 

Party of Origin:  

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate;  see Rule 5(2)(a)(vii)) 

 Registration title:  

(Specify the authority with which the registration was made and also the date and number of the 

registration, if applicable) 

 Legislative or administrative act:  

(Specify the titles and dates of the provisions)  

 Judicial or administrative decision:  

(Specify the judicial or administrative authority that handed down the decision, and the date of such 

decision)  

7(b) Copy (in the original language) of the registration, act or decision referred to under 7(a)  
above.  (optional) 

(The copy of the registration, act or decision shall be provided in the original language; see Rule 5(6)(iii)) 

 Tick this box if such a copy is enclosed 

8(a) Statement under the Geneva Act to the effect that protection is not granted for certain elements of the 

appellation of origin or geographical indication in the Contracting Party of Origin: 

(Specify whether, to the best knowledge of the applicant, the registration, the legislative or administrative act, 

or the judicial or administrative decision, by virtue of which protection is granted to the appellation of origin, or 

to the geographical indication, in the Contracting Party of Origin, does not grant protection for certain elements 

of the appellation of origin or the geographical indication.  Any such elements shall be indicated in the application 

in a working language and in the official language or languages of the Contracting Party of Origin;  see Rule 5(5)) 
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8(b) Transliteration of the elements referred to in 8(a) above: 

(If the information provided under paragraph 8(a) is in other than Latin characters, a transliteration in Latin 

characters should be given;  that transliteration should follow the phonetic rules of the language of the 

international application;  see Rules 5(5) and 5(2)(b)) 

9(a) Statement to the effect that protection is not claimed for certain elements of the appellation of origin or 

geographical indication:  (optional) 

(Specify the element or elements of the appellation of origin or geographical indication for which protection is not 

claimed;  see Rule 5(6)(a)(iv))  

9(b) Transliteration of the elements referred to in 9(a) above: 

(If the information provided under paragraph 9(a) is in other than Latin characters, a transliteration in Latin 

characters should be given;  that transliteration should follow the phonetic rules of the language of the 

international application; see Rule 5(2)(b)) 

10. Declaration according to which protection is renounced in one or more contracting parties:  (optional) 
(Name the Contracting Party or Contracting Parties in respect of which protection is renounced) 

11. Additional requirements under Article 7(4) of the Geneva Act, Rule 5(3) and Rule 5(4) of the Common Regulations 
under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the Lisbon Agreement:  (optional) 

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate;  see list of Declarations made by Contracting Parties to the 
Geneva Act on the Lisbon website at https://www.wipo.int/lisbon) 

 Payment of individual fees 

(See Rule 8) 

  Cambodia (98 Swiss francs)              Samoa (187 Swiss francs) 

 Particulars concerning the quality, reputation or characteristic(s) 

(Tick this box if such particulars are attached;  see Rule 5(3)) 

    European Union 

 Signature and/or intention to use 

(Tick this box if such signature and/or statement are attached;  see Rule 5(4)) 

 

12. Fee amount: 
Registration fee (1,000 Swiss francs): 

 
 

                                                 
  

Individual fees (Swiss francs): 
Contracting Parties Amount   
Cambodia 
Samoa 

98 
187 

                                                  
                                                 

  Total amount of individual 
fees 

=>                                                 

  OVERALL TOTAL (Swiss 
francs) 

                                                 

 

13. Mode of payment:  
Identity of the payer: 
  
Payment received and confirmed by WIPO  WIPO receipt No. 

  

 

By withdrawal from account with WIPO:  
 
By payment into WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70  
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 
  

 
 
Payment references 

  

On behalf of 
   
  
dd/mm/yyyy 

  

https://www.wipo.int/lisbon
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By payment into WIPO postal checking account 
(inter-European payments only)  
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8  
Swift/BIC:  POFICHBE 
 

 
Payment references 
  

 
dd/mm/yyyy 
  

Please indicate the purpose of your payment and information regarding the application (appellation/indication 
name and number, and type of fees) in the reference of your payment. 

 

14(a) Place:                                          Date:                       Signature  
          of the Competent Authority: 
 

……………….                         …………………        ………………………………….
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14(b) If 2(b) applies: 
 
 
 Place:                                          Date:                      Signature  
         of the beneficiary(-ies), 
         natural person or legal entity: 
 

……………….                         …………………       ………………………………… 
 

 
14(c) If 2(c) applies: 
 
 
 Place:    Date:     Signature  

 of the commonly designated  
  Competent Authority: 

 
……………….                      …………………           ……………………………… 

 

3.2.2. Декларация за отказ от защита 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

DECLARATION OF REFUSAL OF PROTECTION 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel: + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party in the name of which the refusal is issued: 

2. Competent Authority notifying the refusal: 

(Indicate name and address of the Authority) 

3. Appellation of origin or geographical indication for which protection is refused:  (optional) 

4. International registration number concerned: 

5. Scope of the refusal:  

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate) 

 The refusal concerns only certain elements of the name of the appellation of origin or 

geographical indication  

(Specify the element(s) of the appellation of origin or geographical indication affected by the 

refusal;  

see Rule 9(2)(v)) 

 The refusal concerns the whole of the name of the appellation of origin or geographical 

indication 

6. Grounds for refusal: 

7. Judicial or administrative remedies:   

(Specify the judicial or administrative remedies available to contest the refusal, together with the 
applicable time limits) 

mailto:lisbon.system@wipo.int
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Place: 
 
 
……………………….. 

Date: 
 
 
……………………….. 

Signature 

of the Competent Authority: 
 
……………………….. 

 

3.2.3. Оттегляне на Декларация за отказ от защита  

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

WITHDRAWAL OF A DECLARATION OF REFUSAL 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel: + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party in the name of which the withdrawal of refusal is issued: 

2. Competent Authority notifying the withdrawal of refusal: 

 (Indicate name and address of the Authority) 

3. Appellation of origin or geographical indication concerned:  (optional) 

4. International registration number concerned: 

5. Date on which the refusal was withdrawn: 

6.  Reason for the withdrawal of refusal: 

7. Scope of the withdrawal of refusal: 

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate) 

 Total withdrawal of refusal 

 Partial withdrawal of refusal  

(Specify the element(s) of the appellation of origin or geographical indication in respect of which 

the withdrawal is made; see Rules 11(2)(ii) and 9(2)(v)) 

 

Place: 
 
 
……………………….. 

Date: 
 
 
……………………….. 

Signature 
of the Competent Authority: 
 
……………………….. 

 

3.2.4. Заявление за предоставяне на защита 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION 

To be submitted to the International Bureau 

mailto:lisbon.system@wipo.int
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of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel: + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party in the name of which the statement of grant of protection is issued: 

2. Competent Authority making the statement of grant of protection: 

(Indicate name and address of the Authority) 

3. Appellation of origin or geographical indication for which protection is granted:  (optional) 

4. International registration number concerned: 

5. Date of the Statement:  

 

Place: 
 
 
……………………….. 

Date: 
 
 
……………………….. 

Signature 

of the Competent Authority: 
 
……………………….. 

 

3.2.5. Предоставяне на преходен срок на трети страни 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

GRANT OF A TRANSITIONAL PERIOD TO THIRD PARTIES 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel:  + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party in which a transitional period has been granted to a third party: 

2. Competent Authority issuing the grant of transitional period: 

 (Indicate name and address of the Authority) 

3. Appellation of origin or geographical indication concerned:  (optional) 

4. International registration number concerned: 

5. Identity of the third party benefiting from the transitional period: 

6. Period granted to the third party: 

(Additional optional information:  scope of the use during the transitional period) 

7. Date on which the transitional period begins: 

Place: 
 
 
……………………….. 

Date: 
 
 
……………………….. 

Signature 

of the Competent Authority: 
 
……………………….. 

 

 

mailto:lisbon.system@wipo.int
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3.2.6. Заявка за вписване на модификация 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND 

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

REQUEST FOR ENTRY OF A MODIFICATION 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel: + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

IMPORTANT 

1. The information provided under items 1 to 4 below shall be identical to 
the information contained in the original registration. 

2. The object of the requested modification shall be specified under item 5, 
only. 

 

1. Contracting Party of Origin: 

 (See Rule 15(2)) 

2(a) Competent Authority notifying the request for entry of a modification: 

(Indicate name and address of the Authority) 

2(b) Beneficiaries entitled to use an appellation of origin or a geographical indication, or natural person or 

legal entity having legal standing to assert the rights of the beneficiaries or other rights in the 

appellation of origin or geographical indication, in the case of application filed directly under 

Article 5(3) of the Geneva Act: 

(Indicate name, address and contact details of the beneficiaries, natural person or legal entity;  see 

Rule 15(2)) 

2(c) Commonly designated Competent Authority notifying the request for entry of a modification, in the 

case of a joint application for a trans-border geographical area filed jointly:   

(Indicate name and address of the Authority as referred to under Article 5(4) of the Geneva Act, in the 

case of a request for entry of a modification concerning an appellation of origin or a geographical 

indication from a trans-border geographical area of production or geographical area of origin;  see 

Rule 15(2)(b)) 

3. Appellation of origin or geographical indication in respect of which the request for entry of a modification 

is made:  

4. International registration number concerned: 

5. Requested modification: 

(Tick the appropriate box and complete – specify the object of the requested modification in full below 

the appropriate box using an additional sheet –, if necessary; see list of permissible modifications under 

Rule 15(1);  in the case of an application filed directly under Article 5(3) of the Geneva Act, see 

additional special requirements under Rule 15(4)) 

 Addition or deletion of a beneficiary or some beneficiaries 

(Indicate the modification relating to addition or deletion of beneficiaries in full below this box 

or by using an additional sheet) 

mailto:lisbon.system@wipo.int
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 Modification of the names or addresses of the beneficiaries or of the natural person or legal 

entity referred to in Article 5(2)(ii) of the Geneva Act 

(Indicate the modification relating to the names or addresses in full below this box or by using an 

additional sheet) 

 Modification of the limits of the geographical area of production or the geographical area of 

origin of the good or goods to which the appellation of origin, or the geographical indication, 

applies 

(Indicate the modification relating to the limits of the geographical area in full below this box or 

by using an additional sheet) 

 Modification relating to the legislative or administrative act, the judicial or administrative 

decision, or the registration referred to in Rule 5(2)(a)(vii) 

(Indicate the modification relating to the legislative or administrative act, the judicial or 

administrative decision, or the registration in full below this box or by using an additional sheet) 

 Modification relating to the Contracting Party of Origin that does not affect the geographical 

area of production or the geographical area of origin of the good or goods to which the 

appellation of origin, or the geographical indication, applies 

(Indicate the modification relating to the Contracting Party of Origin in full below this box or by 

using an additional sheet) 

 Modification under Rule 16 

(In the case of a withdrawal of renunciation under Rule 6(1)(d), the correction of the irregularity 

(i.e. payment of the individual fee under Article 7(4) or requirements under Rule 5(3) and (4)) is 

also required, in addition to the modification fee) 

 

6. Amount of fees: 
Modification fees (500 Swiss francs for each modification): 

 
 

                                                 
Total modification 

fees 
=>                                                 

Individual fees, if applicable under Rule 16(2) (Swiss francs): 
Contracting Parties Amount   
Cambodia 
Samoa 

98 
187 

                                                  
                                                 

  Total individual fees =>                                                 
  GRAND TOTAL (Swiss 

francs) 
                                                 

 

7. Method of payment:  

Identity of the party effecting the payment: 

  

Payment received and acknowledged  

by WIPO:  

WIPO receipt number 

  

 

 

By withdrawal from account with WIPO: 

 

 

Payment made to WIPO bank account  

IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 

Crédit Suisse, CH-1211 Geneva 70  

Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 

  

 

 

Payment identification 

  

On behalf of 

  

  

dd/mm/yyyy 
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Payment made to WIPO postal account  

(within Europe only) 

IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8  

Swift/BIC:  POFICHBE 

 

 

Payment identification 

  

 

dd/mm/yyyy 

  

Please indicate the purpose of your payment and information regarding this request (appellation/indication 

name and number as well as type of fees) in the reference of your payment. 

 

8(a) Place: Date Signature of the Competent Authority: 
 .........................................   ..........................  
 .........................................  
 
8(b) If 2(b) applies:  
 
 Place: Date: Signature of the beneficiary(-ies),  
 natural person or legal entity: 
 .........................................   ..........................  
 .........................................  
 
8(c) If 2(c) applies:  
 
 Place: Date: Signature of the commonly designated,  
 Competent Authority: 
 .........................................   ..........................  
 .........................................  

 

3.2.7. Уведомление за невалидност 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 

NOTIFICATION OF INVALIDATION 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel:  + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

Important Information:   

An invalidation shall be notified to the International Bureau only where the invalidation decision  

may no longer be the subject of appeal. 

1. Contracting Party in which the effects of the international registration have been invalidated: 

2. Competent Authority notifying the invalidation: 

(Indicate name and address of the Authority) 

3. Appellation of origin or geographical indication concerned:  (optional) 

4. International registration number concerned: 

5. Authority which pronounced the invalidation: 

6. Date on which the invalidation was pronounced: 

7. Scope of the invalidation: 

 (Tick the appropriate box and complete, as appropriate) 
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 The invalidation is partial  

(Specify the element(s) of the appellation of origin or geographical indication affected by the 

invalidation;  

see Rules 13(1)(iv) and 9(2)(v)) 

 The invalidation is total 

8.  Grounds for invalidation: 

9. Copy of the decision which has invalidated the effects of the international registration: 

 (the communication of such a copy is mandatory) 

Place: 
 
 
……………………….. 

Date: 
 
 
……………………….. 

Signature 
of the Competent Authority: 
 
……………………….. 

 

3.2.8. Отказ от защита  

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

RENUNCIATION OF PROTECTION1 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel:  + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party of Origin: 

 (See Rule 16(1)) 

2(a) Competent Authority notifying the renunciation: 

(Indicate name and address of the Authority) 

2(b) In the case of application filed directly under Article 5(3) of the Geneva Act, 

beneficiaries entitled to use an appellation of origin or a geographical indication, or  

natural person or legal entity having legal standing to assert the rights of the beneficiaries or other 

rights in the appellation of origin or geographical indication: 

(Indicate name, address and contact details of the beneficiaries, natural person or legal entity;  

see Rule 16(1)) 

3. Appellation of origin or geographical indication for which protection is renounced:  

4. International registration number concerned: 

5. Scope of the renunciation: 

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate) 

 The renunciation concerns only certain elements of the name of the appellation of origin or 

geographical indication  

                                            
1  Under Rule 16(1) of the Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the 

Lisbon Agreement (Common Regulations). 
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(Specify the element(s) of the appellation of origin or geographical indication affected by the 

renunciation;  

see Rule 16(1)) 

 The renunciation concerns the whole of the name of the appellation of origin or geographical 

indication 

6. Name(s) of the Contracting Party(-ies) in respect of which the renunciation is issued: 

(The protection of the appellation of origin or geographical indication cannot be renounced in respect 

of all the  Contracting Parties; see Rule 16(1)) 

7. Date of the renunciation:  

8(a) Place:                                          Date:                             Signature  
        of the Competent Authority: 
 
…………………….…           …....…………………             ……………………………… 
 
 
8(b)  If 2(b) applies: 
 
 
Place:                                          Date:                            Signature  
        of the beneficiary(-ies), 
        natural person or legal entity: 
 
 
…………………….…           …....………………….              …………………………… 

 

3.2.9. Оттегляне от отказ от защита 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

WITHDRAWAL OF A RENUNCIATION OF PROTECTION 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel: + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

1. Contracting Party of Origin: 

 (See Rule 16(2)) 

2(a) Competent Authority notifying the withdrawal of renunciation: 

(Indicate name and address of the Authority) 

2(b) In the case of application filed directly under Article 5(3) of the Geneva Act, 

beneficiaries entitled to use an appellation of origin or a geographical indication, or  

natural person or legal entity having legal standing to assert the rights of the beneficiaries or other 

rights in the appellation of origin or geographical indication: 

(Indicate name, address and contact details of the beneficiaries, natural person or legal entity;  

see Rule 16(2)) 

3. Appellation of origin or geographical indication in respect of which the renunciation is withdrawn:  

4. International registration number concerned: 

5. Scope/object of the withdrawal of renunciation: 
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(Tick the appropriate box and complete, as appropriate) 

 The purpose of the withdrawal of renunciation is the geographical extension of international 

protection through the payment of individual fee(s) by the following Contracting Party(-ies):   

   Cambodia                    Samoa 

 The withdrawal of renunciation concerns only certain elements of the name of the appellation 

of origin or geographical indication  

(Specify the element(s) of the appellation of origin or geographical indication in respect of which 

the renunciation is withdrawn; see Rule 16(2)) 

 The withdrawal of renunciation concerns the whole of the name of the appellation of origin or 

geographical indication 

6. Name(s) of the Contracting Party(-ies) in respect of which the renunciation is withdrawn: 

7. Date of the withdrawal of renunciation:  

8. Fee amount: 
Modification fee(s) (500 Swiss francs for each modification): 

 
 

                                                 
Total amount of 

modification fees 
=>                                                 

Individual fees (Swiss francs): 
(In the case of a renunciation under Rule 6(1)(d), the payment of an individual fee is also 
required to correct an irregularity relating to a requirement based on a declaration made under 
Article 7(4) of the Geneva Act) 

Contracting Parties Amount   
Cambodia 
Samoa 

98 
187 

                                                  
                                                 

  Total amount of 
individual fees 

=>                                                 

  OVERALL TOTAL 
(Swiss francs) 

                                                 

 

9. Mode of payment:  
Identity of the payer: 
  
Payment received and confirmed by WIPO  WIPO receipt No. 

  

 

By withdrawal from account with WIPO:  
 
By payment into WIPO bank account 
IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 
Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70  
Swift/BIC:  CRESCHZZ80A 

 
  

 
 
Payment references 

  

On behalf of 
   
  
dd/mm/yyyy 

  

By payment into WIPO postal checking account 
(inter-European payments only)  
IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8  
Swift/BIC:  POFICHBE 

 
Payment references 
  

 
dd/mm/yyyy 
  

Please indicate the purpose of your payment and information regarding the application (appellation/indication 
name and number, and type of fees) in the reference of your payment. 

 

10(a) Place:    Date       Signature of the Competent Authority: 
…………………….…  …………………….…      ………..…………………….… 
 
10(b) If 2(b) applies:  
Place:    Date:       Signature of the beneficiary(-ies),  
           natural person or legal entity: 
…………………….…  …………………….…      …………………….………… 
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3.2.10. Анулиране на международна регистрация 

LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL 

REGISTRATION  

AND  

GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

CANCELLATION OF AN INTERNATIONAL REGISTRATION 

To be submitted to the International Bureau 

of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

34, ch. des Colombettes, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) 

Tel:  + 41 22 338 91 11  

E-mail:  lisbon.system@wipo.int  –  Internet:  https://www.wipo.int/lisbon  

 

1. Contracting Party of Origin: 

 (See Rule 17) 

2(a) Competent Authority requesting the cancellation: 

(Indicate name and address of the Authority) 

2(b) In the case of application filed directly under Article 5(3) of the Geneva Act, 

beneficiaries entitled to use an appellation of origin or a geographical indication, or  

natural person or legal entity having legal standing to assert the rights of the beneficiaries or other 

rights in the appellation of origin or geographical indication: 

(Indicate name, address and contact details of the beneficiaries, natural person or legal entity;  

see Rule 17(1)) 

3. Appellation of origin or geographical indication for which the cancellation is requested:  

4. International registration number concerned: 

5.  Other particulars, such as ground(s) for the cancellation, date of decision to request the cancellation, 

etc. (optional): 

 
6(a) Place:                                          Date:                               Signature  
        of the Competent Authority: 
 
…………………….…           …....…………………                 ………………………………….  
6(b)  If 2(b) applies: 
 
Place:                                          Date:                                 Signature  
        of the beneficiary(-ies), 
        natural person or legal entity: 
 
…………………….…           …....………………….                …………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisbon.system@wipo.int
https://www.wipo.int/lisbon
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4. ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ 
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Посочените в този раздел на проучването такси и цени са съгласно Тарифа за таксите, 

които се събират от Патентното Ведомство на Република България в сила от 30.12.1999 

г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 март 2021г. 

Съгласно чл.4, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство 

на Република България за географски означения се събират такси за: 

 Наименование Такса в лева 

1. Заявяване и експертиза:  

 а) за регистрация на географско означение 220 

 б) за вписване на последващ ползвател на географско означение 190 

2. Регистрация и вписване на първи ползвател 30 

3. Вписване на последващ ползвател 30 

4. Издаване на свидетелство 50 

5. Разглеждане на жалби срещу решения за отказ на регистрацията 

по чл. 97, ал. 3 от ЗМГО 

160 

6. Искане за заличаване на регистрация на основание чл. 92, ал. 1, т.2 от Закона за 

марките и географските означения 

180 

7. Искане за заличаване на регистрацията въз основа на съдебно решение 20 

8. Искане за отменяне вписването на ползвател въз основа на съдебно решение 20 

Съгласно чл. 4, ал.3 от Тарифата за таксите, които се събират от Патентното 

ведомство на Република България за подаване на заявка за международна регистрация 

на наименования за произход се събират такси са: 

 Наименование Такса в лева 

1. Искане за заместване на национална с международна регистрация 70 

2. Искане за международна регистрация на наименование за произход 70 

3. Искане за вписване на прехвърляне на права, лицензионен договор, промяна в 

името и/или адреса на притежателя и други промени в статуса на международната 

регистрация, включително за разделянето ѝ 

50 

Съгласно утвърден Ценоразпис на услугите предоставяни на обществеността от 

Патентно ведомство на Република България от 10.02.2021г., Патентното ведомство 

предоставя следните услуги в областта на марките и географските означения: 

 Наименование Такса в 

лева 

Срок за 

изпълнение 

1. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения, действащи на територията на РБ, за 

1 клас по международната класификация на стоките и услугите 

(МКСУ): 

0 10 работни 

дни 

2. Бързо проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения, действащи на територията на РБ, за 

40 5 работни дни 
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1 клас по международната класификация на стоките и услугите 

(МКСУ): 

3. (отм. ДВ, брой 33 от 7 април 2020 г.)   

4. За всеки следващ клас от МСКУ към цените по т.1 и 2 допълнително 

по  

4 Приема срока 

по т.1 и 2 

5. За комбинирана марка към цените по т.1 и 2 допълнително 20 Приема срока 

по т.1 и 2 

6. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по 

международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за 

една страна по национален ред за съответната страна, за страни, 

които предосатвят свободен достъп до базите данни 

0 10 работни 

дни 

7. Бързо проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по 

международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за 

една страна по национален ред за съответната страна, за страни, 

които предосатвят свободен достъп до базите данни 

40 10 работни 

дни 

8. (отм. ДВ, брой 33 от 7 април 2020 г.)   

9. За всеки следващ клас от МСКУ към цените по т.6 и 7 допълнително 

по  

4 Приема срока 

по т.6 и 7 

10. За комбинирана марка към цените по т.6 и 7 допълнително 20 Приема срока 

по т.6 и 7 

11. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по 

международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за 

една страна по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, 

за страна-членка 

0 10 работни 

дни 

12. Бързо проучване за идентичност и сходство с по-ранни 

марки/географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по 

международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за 

една страна по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, 

за страна-членка 

40 5 работни дни 

13. (отм. ДВ, брой 33 от 7 април 2020 г.)   

14. За всеки следващ клас от МКСУ към цените по т.11 и 12 

допълнително по 

4 Приема срока 

по т.11 и 12 

15. За комбинирана марка към цените по т.11 и 12 допълнително 20 Приема срока 

по т.11 и 12 

16.  Абонаментно проучване на марка/географско означение за 

идентичност и сходство с по-ранни марки и географски означения, 

действащи на територията на РБ, за едногодишен период (четири 

проучвания в рамките на една година, в края на всяко тримесечие) 

60 1 година 

БЕЛЕЖКИ (Нов – ДВ, бр.15 от 19 февруари 2021г.) 

1.  Услугите по проучвания в регистрите, поддържани от ПВ по: 

- Име на изобретател, заявител, притежател, автор, селекционер, ползвател или 

лицензополучател, пълномощник; 

- Номер на заявка или защитен докуемент; 

- За правен статус, 
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както и услугата по издаване на всички видове удостоверения, се предоставят от Патентното 

ведомство при заплащане на държавна такса по чл.7, т.10 и/или т.11 от Тарифата за таксите, 

които се събират от Патентното ведомство на Република България в срок от пет работни дни. 

2. Всички горепосочени цени не включват банкови разходи. 

3. Сроковете за извършване на исканата услуга започват да текат от деня, следващ деня на 

постъпването на цената в проход на ПВ. 

4. Цените се намаляват с 10%  при подаване на заявление за услуга on-line, с изключение на тези от 

раздел „Други видове услуги, предоставяни от ПВ“. 

 

При проучването за идентичност и сходство с по-ранни марки/географски означения, 

действащи на територията на РБ, проверката, която се прави за географските озачения 

е за наличие на идентични или сходни географски означения, действащи на територията 

на РБ, заявени или регистрирани по национелен ред, по реда на Мадридската спогодба 

и Протокола към нея. Смисълът на тази услуга е да информира потребителите за 

наличните по-ранни права в областта, за която искат регистрация, с цел да не се 

допусне нарушаване на тези права. Искането се подава писмено в свободна форма или 

на специална бланка, утвърдена от председателя на ПВ. 

Проучването за идентичност и/или сходство с по-ранни марки и географски означения 

се извършва, както следва: 

 По национален ред за съответната страна, за страни, които имат свободен достъп 

до базите данни - прави се проверка за наличие на идентични или сходни марки 

или географски означения, заявени или действащи на територията на 

определена страна, по нейното законодателство. Целта на проучването е да даде 

информация за наличие на идентични или сходни марки/географски означения, 

които са заявени  или регистрирани за идентични или сходни стоки и/или услуги 

и разпростират действието си на територията н аопределена страна. Този тип 

проучване се извършва при наличие на свободен достъп до базите данни на 

съответната страна. Резултатите се оформят в доклад. Искането се подава 

писмено в свободна форма или на специална бланка, утвърдена от председателя 

на ПВ. 

 По реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея за страна-членка - прави 

се проверка за наличие на идентични или сходни марки или географски 

означения, действащи на територията на определена страна-членка на 

Мадридската спогодба и Протокола към нея, заявени или регистрирани по реда 

на Мадридската спогодба и Протокола към нея. Целта на проучването е да даде 

информация за наличие на идентични или сходни марки/географски означения, 

които разпростират действието си на територията на определена страна-членка 

на Мадридската спогодба и Протокола към нея. Този тип проучване се извършва 

чрез търсене в базите данни, оредоставени от на ПВ по линия на международното 

сътрудничество в рамките на Мадридския съюз. Резултатите се оформят в 

доклад. Искането се подава писмено в свободна форма или на специална бланка, 

утвърдена от председателя на ПВ. 

При абонаментното проучване на марка/географско означение  за идентичнйост или 

сходство с по-ранни марки и географски означения, с действие на територията на 

Република България за срок от една година се извършва проверка за наличие на 

идентични или сходни марки, действащи на тероторията на страната, като в рамките на 

една година се правят 4 проучвания (в края на всяко тримесечие). Едногодишният срок 

започва да тече от датата, на която е извршено първото проучване от абонамента. Целта 
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е да се предоставя периодична информация за наличие на идентични или сходни марки, 

които са заявени или регистрирани за идентични или сходни стоки и/или услуги и 

разпростират действието си на територията на Република България. Резултатите се 

оформят в доклад. Искането се подава писмено в свободна форма или на специална 

бланка, утвърдена от председателя на ПВ. 

Услугите по проучвания в регистрите, поддържани от ПВ по име на изобретател, 

заявител, притежател, автор, селекционер, ползвател или лицензополучател, 

пълномощни, по номер на заявка или защитен документ, проучванията за правен статус, 

както и услугата по издаване на всички видове удостоверения, се предоставят от ПВ при 

заплащане на държавна такса по чл.7, т.10 и/или т.11 от Тарифата за таксите, които се 

събират от Патентното ведомство на Република България в срок от пет работни дни, 

както следва: 

 Наименование Такса в 

лева 

1. Справки и извлечения от държавните регистри 10 

2. Предоставяне на информация за заявен или регистриран обект на индустриалната 

собственост 

10 

 

Патентното ведомство поддържа Държавен регистър на географските означения, който 

електронен, публичен и достъпен през Интернет страницата на ПВ. Лицата, които искат 

да получат официална справка или извлечение от регистъра, могат да подадат искане 

за проучване, както следва: 

 Проучване по име на изборетател, заявител, притежател, автор, селекционер, 

ползвател или лицензополучател, пълномощник – услугата включва извършване 

на проучване за налични заявени/регистрирани/издадени обекти на ИС по 

национален и по ред, определен от международна спогодба, на която България 

е член по зададено име на физическо или юридическо лице. Целта е да се даде 

пълна информация за наличните обекти на ИС, където посоченото в искането 

лице е изборетател, заявител, притежател, автор, селекционер, ползвател или 

лицензополучател, пълномощник. Извършва се чрез търсене в регистъра, 

поддържан от ПВ за съответния обект на ИС (в разглеждания случай това е 

Държавен регистър на географските означения). Резултатът се представя в 

доклад. Искането се подава писмено в свободна форма или на бланка на ПВ, в 

което изрично се посочва в кой регистър да се направи проучването. Таксата за 

тази услуга е определена в т.10 от Тарифата за таксите, които се събират от 

Патентното ведомство на Република България и е за издаване на справка и 

извлечение от регистъра, направена чрез проучване по име на един субект в 

един регистър. 

 Проучване по номер на заявка или защитен документ – услугата включва 

извършване на проучване по зададен номер на заявен/регистриран/издаден 

обект на ИС по национален ред или по ред, определен от международна 

спогодба, на която България е член. Целта е да се даде копие от публикувана 

заявка или защитен документ за обект на ИС по зададен номер. Извършва се чрез 

търсене в поддържаното пт ПВ досие за съответния обект на ИС. Резултатът се 

предоставя под формата на библиографска справка  и описание, претенции и 

чертежи, когато е приложимо, на публикуван заявен или регистриран обект на 

ИС. Искането се подава писмено в свободна форма или на бланка на ПВ. Таксата 

за тази услуга е определена в т.10 от Тарифата за таксите, които се събират от 
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Патентното ведомство на Република България и е за издаване на справка и 

извлечение от регистъра, направена чрез проучване за един обект в един 

регистър. За приложените към библиографската справка копия се дължи 

допълнително такса за копия хартия според броя страници на съответните 

документи. 

 Проучване за правен статус – услугата включва извършване на проверка на 

правния статус по задаен номер на обект на ИС. Целта е да се даде информация 

за конкретен обект на ИС, която включва промени, вписани в Държавния 

регистър на съответния обект (промени в името/адреса на 

притежателя/заявителя, прехвърляне на права, вписване на лицензии, особени 

залози и други вписвания в државните регистри). Извършва се чрез търсене в 

регистрите и досието на обекта на ИС. Резултатът сепредставя в доклад. Таксата 

за тази услуга е определена в т.10 от Тарифата за таксите, които се събират от 

Патентното ведомство на Република България и е за издаване на справка  и 

извлечение от регистъра, направена чрез проучване за един обект в един 

регистър. Искането се подава писмено в свободна форма или на бланка на ПВ. 

 Издаване на всички видове удостоверения – ПВ издава различни видове 

удостоверения, включително и удостоверение за платени такси и за правния 

статус на обект на ИС.  

Удостоверение за платени такси се издава само по искане на притежателя на правото 

върху обект на ИС/негов адвокат, предстаитвл по ИС или лице, което е направило 

плащане за поддържане действието на регистрацията на обекта на ИС. Искането трябва 

да съдържа информация за обекта, по който е извършено плащането, датата, на която 

е извършено и наименованието на платеца. Когато искането е направено от адвокат или 

представител по ИС на притежателя на правото или на лицето, което е направило 

плащането, към искането се прилага и писмено пълномощно. Това удостоверение се 

издава само в случай, че дължимата такса е била редовно платена. 

Подател на искане за всички други видове удостоверения може да бъде всяко лице. В 

Искането за издаване на удостоверение за правен статус се посочва видът и номерът на 

обекта на ИС, лицето на което да бъде издадено удостоверението, данните които да 

бъдат включени в него и пред кого трябва да послужи.  

Когато се иска удостоверението да бъде издадено на лице, различно от подателя на 

искането и се отнася до данни, които не са публикувани, към искането трябва да се 

приложи писмено пълномощно от лицето. Ако подателят на искането е представител по 

ИС или адвокат, пълномощното следва да бъде в писмена форма. Във всикчи останали 

случаи пълномощносот следва да бъде изрично и с нотариална заверка.  

Удостоврението установява правния статус на обекта на ИС към момента на неговото 

издаване. Таската за тази услуга е определена в т.11 от Тарифата за таксите, които се 

събират от Патентното ведомство на Република България и е за предоставяне на 

информация за заявен или регистриран обект на ИС под формата на удостоверение. 

Искането се подава писмено в свободна форма или на бланка на ПВ.   
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ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: 

1) Министерство на икономиката - 

https://www.mi.government.bg/bg/pages/geografski-oznacheniya-314.html 

2) Патентно ведомство в България - https://www.bpo.bg  

3) Министерство на земеделието - https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-

programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/  

4) Европейска комисия - https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-

safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en  

5) Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост 

(СОИС) - https://www.wipo.int/geo_indications/en/  

6) Закон за марките и географските означения - Обн. ДВ. бр.98 от 13 Декември 

2019г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г. 

7) Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки 

и географски означения - Обн. ДВ. бр.28 от 6 април 2021г.; 

8) Инструкция за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните 

регистри и до досиетата на обектите на индустриалната собственост; 

9) EUR-Lex – Достъп до правото на Европейския съюз - https://eur-lex.europa.eu;  

10) Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната 

международна регистрация (12.08.1975 г.); 

11) Женевски акт на Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за 

произход и тяхната международна регистрация; 

12) Издателски комплекс „Труд и право“ - http://trudipravo.bg/  

13) Изследване на политиката за качество на ЕС, публикувано на 2.03.2021 

14) Доклад за световната интелектуална собственост за 2019 г. География на 

иновациите: локални горещи точки, глобални мрежи, СОИС, 2019 г.; 

15) Проучване за оценка на географските указания и храни с традиционно 

специфичен характер в ЕС, изготвено от AND International, ECORYS и COGEA, декември 

2020 г.; 

16) Публикация на Международното бюро на Световната организация за 

интелектуална собственост (СОИС) към 2019 г. (Официален бюлетин на СОИС за 

наименованията за произход, 2019 г.) 

17) Въздействието на защитата на географски означения на ЕС в търговските 

споразумения, Даниел Кързи и Мартин Хюсманс, 2021 г.; 

18) Първоначална оценка на въздействието на общоевропейска система за защита на 

географските означения на неселскостопански продукти, Европейска Комисия, 2020 г. 

19) Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република 

България 

20) Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентно ведомство 

на Република България 

21) Указания за извършване на услуги, предоставяни на обществеността от Патентно 

ведомство на Република България 

https://www.mi.government.bg/bg/pages/geografski-oznacheniya-314.html
https://www.bpo.bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en
https://www.wipo.int/geo_indications/en/
https://eur-lex.europa.eu/
http://trudipravo.bg/

